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Uchazečka prezentovala standardní formou svou práci. Posudky
vedoucího bakalářské práce a oponenta byly přečteny před komisí v
plném znění a byly doplněny dalšími postřehy a poznámkami. Na
námitky, poznámky a otázky formulované v posudcích uchazečka
reagovala velmi uspokojivě. V otevřené diskuzi zaznělo několik
dotazů,např.: Co znamenají písmenka a, b, c, d a e v prezentovaném
grafu a jak vznikla? Na základě čeho byly vybrány zrovna tyto dva
druhy rostlin pro pokus? Proč se stanovovala biomasa jak nadzemní
tak podzemní části rostlin? Během obhajoby zazněla věta o vlivu
hnojení dusíkem na diverzitu, vy jste ale sledovala dlouhodobé a
jednorázové hnojení u dvou rostlin, vliv na diverzitu jste tedy
nesledovala, můžete nám tedy stručně zopakovat hlavní výsledky
práce? Dotazy z pléna uchazečka zodpověděla velmi uspokojivě a
prokázala, že se v daném tématu velmi dobře orientuje.
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