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

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

 

Bakalářská práce obsahuje 49 stran a 8 stran příloh, autorka pracovala s 20 literárními 

prameny a11 internetovými zdroji.  Bakalářská práce se rešeršní formou zabývá výskytem a 

makromycet v regionu Krušných Hor.  

Členění práce na 9 kapitol je logické,  přílohy jsou rozhodně voleny vhodně. 

 

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.): 

 

Jazykový projev a grafická úprava jsou na spíše očekávané úrovni, výsledná jazyková 

korektura by mohla být dosti snadno provedena lépe. Ostatní formální náležitosti jsou 

zcela odpovídající obvyklé úrovni. Drobné překlepy práci mírně znehodnocují. 

 

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

přínos silné a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

 

Práce skýtá spíše pozitivní dojem. Jejím praktickým přínosem je především konkrétní 

představa o výskytu makromycet v popisovaném regionu,  

Oponent podotýká, že nepřítomné očíslování položek v seznamu pramenů je záležitost 

zbytečná , které by bylo lépe se při zpracování dalšího stupně kvalifikační práce vyhnout. 

     

4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ: 

 

Vznáším dva dotazy:  

Proč nebyla periodickým výzkumem pokryta celá sezona (leden až prosinec)? 

Počet zjištěných druhů se oponentovi jeví poměrně malý, má to nějaké vysvětlení? 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

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

 

Práce plní požadované parametry od podobných prací požadovaných, a lze ji tedy doporučit k 

obhajobě. 
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