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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita 

teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.):  

 

Autorka botanicky zpracovala dvě lokality blízké jejímu bydlišti, tedy Lysé nad Labem, a navrhla tři exkurze, 

dvě do zámeckého parku v Lysé, a jednu do lokality NPR Hrabanovská černava. 

 

2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, grafická úprava, 

přehlednost a dodržování předepsaného formálního členění kapitol, úroveň shromáždění a zpracování údajů a 

závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.): 

 

Formální stránku zpracování práce považuji za standardní. Počet užitých pramenů je spíše obvyklý (20 

položek). Zpracování neznehodnocují přítomné drobné chyby, čímž ovšem není řečeno, že by nebylo možné 

se například překlepů vyvarovat 

 

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, možný praktický přínos  silné  

slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

 

Povšechný dojem z práce je pozitivní. Autorka zjevně pracovala velmi samostatně. 

Za silnou stránku práce pokládám především zajímavě konstruovanou metodiku práce a také autorčinu dobrou 

schopnost práce s mateřským jazykem.  

 

4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 

 

1. Proč je vlastně jmenována takto nespecificky? Totiž, nespecifické označení velmi znesnadňuje rešeršní 

činnost budoucím autorům. 

2. Doba zpracování bakalářské práce, zpravidla jedna vegetační sezona, komplikuje potřebný výzkum. Jak 

dlouhou dobu by kandidátka pokládala za optimální?  

 

 

5. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

(výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě): 

 

Předložená práce plní požadavky na podobnou práci kladené. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji klasifikaci 

výborně. 
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