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Název práce:
F|óra Šumavy v kontextu Evropy: migrační cesty rostlin ve svět|e nových dat
x Práce je |iterární rešers'r. Práce obsanuje vtastni aisteot<

poznatků o fýogeografii Šumáy, za|oženou n"i"n ň" lr"'i.r.vřň'u."ď"ni".'[n''.n
ana|ýzách a|e dop|ně.nou také. o nejnovějsivyisráJty iýlog"ografických studií středníEvropy. PIá.99 se 1ě]a zaměřit přeáevším ná přítoňntst různých floro-e|ementů naSumavě dokládajících existenci migrační cest'rostrin pres toto území a nastínitmoŽnost využití ana|yzovaných stuóií při ochrano uugetace a náry š';;;y Téma

uoJv něm pokračováno.
S tru ktu ra ( č | e n ě n í) p rárc e :-

Formální členění p|?9" v zásadě odpovídá očekávané struktuře baka|ářské práce a,; 
J ffi i: : : ii:i:!.""lÍ:ff *191.ic31^" :: :.t 

d: :F i 
" l i i il;. * ;; i Ď e ta i l n ěj i b y

JsoupouŽitélit"'a

:::::Í"]::1-.j1|iry T:š.:':. re|evantn i t,iáí" i lltJiarnictr zdrojú?Rozsah pouŽité |iteratury je dostatečný a data jsou ;t*t" 
""rnJ'",*''"ně citována ikdyŽ některé údaje ý?,e,v citovaných studií) mohirů prezentov ány a ana|yzovány

i"jlIŤk?:'::"^:1T.:]9' 9b:9lojši !a9j1orý,tn"pi.,uE,nované charakteristikámltlÁilÍ Í|mo|ekulárních metod) mohly b1it siručnějsi ei vynecnány. V bib|iografickém přeh|educhybÍ tečky na koncijednotiivýóh citací.
Jsouzískanévlas-

?:.'!l.,'^"^;::,?:l*T mi9te,m iet.o.R1ác-e, o'".ui" *l"n n" 1-2 odstav ce zařazenédo jejího závěru a nevyuŽívá dostaiečne potencÉiu-.-".h;"ňjzáe.y.n 
o""=.

Formá|níúrov
úroveň):
Formá|ní úroveň pr9T je uspokojivá' Některé údaje se v textu opakují na něko|ikamístech, coŽ se jeví někdy jako ž.ac)oucí vzhledem k různým hlediskům jejichhodnocení, jindy by se tomu však dalo vyhnout pr.o'ytr"nějším strukturovánímtextu. To samé můŽeme říci o sty|istické stránce práce, kde se občas setkáváme s

'?:1ýT 
:: : I:^YTT ]y: 

n: y!|^:ú a o.bčas ný' u; úo o n i m d o d osti p op u la riza čn í h otónu. Potenciá| grafické prezentace dat 
'oňttyí lép; ;;""ď' ňi;ffišiil v pooone

|n apek rozš íře n í deta i lněj i ana|yzov aných d ru h úSplněnícílůpráce

7:,:,x:?,":"lly :,.""]1:,::':Ť:l] |lyŤ -si, 
některé dí|čÍ prob|ematiky zas|ouŽi|y hlubšíana|ýzu a diskusi na jejím závěru. ý ce|ku práce oopouňá"J;áJ"...,é ;'K.i 

r||ups|

baka|ářské práce učite|ského studijního zaměňeniá p'a.i doporučuji k její obhajobě.
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onenta (známka nebude součástí zveřejněných

informací)

x ve|mi dobře E oonre [-] pevyhověl(a

otázky a připomínky oponenta:

Podpis škoIite|e/oponenta:

I nstrukce pro vyp|něnÍ:
. Prosíme oponenty i ško|ite|e o co nejstručnější a nejvýstiŽnějŠí komentáře k jednot|ivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.

. V případě práce za|oŽené na v|astnÍch výsledcÍch hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a

zpracování výs|edků, obdobně jako u práce dip|omové.
. Posudek se odevzdává (zasí|á) v elektronické podobě na horak@natur.cuni.cz (pro účely

zveřejnění na internetu), a dá|e podepsaný v ,1 výtisku (jako součást protokoIu o obhajobě) na

sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (lng. Jitka Suchá), Viničná 7, 128 44 Praha2.


