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Uchazečka prezentovala standardní formou výsledky své práce.
Posudky vedoucího bakalářské práce a oponenta byly přečteny před
komisí v plném znění. Na námitky, poznámky a otázky formulované
v posudcích uchazečka reagovala velmi uspokojivě. V otevřené
diskuzi zaznělo několik dotazů, např.: Jak dlouho ježdík žije a roste?
Tvrdíte, že ježdík se často vyskytuje ve eutrofních vodách, jak
vysvětlíte jeho vysoké počty (30 % obsádky) v oligotrofním jezeře
Most? Počty ježdíka v nádrži Římov argumentujete potravní
kompeticí s okounem, ale co další bentonožravé ryby Římova, cejni
a cejnci? Proč nazýváte graf závislosti hmotnosti a délky ryb jako
"fitness faktor", když se jedná o jednoduchý délko-váhový vztah? Jak
si vysvětlujete, že jste v jezeře Most neodchytli žádné 0+ ježdíky?
Všechny dotazy z pléna uchazečka zodpověděla velmi uspokojivě a
prokázala tak vysoké odborné předpoklady.
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