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Autor: Anna Hofmanová

Název práce: V|iv pastvy na stepní spo|ečenstva v cHKo Českýkras na

mode|ové |oka|itě Pání hora

l] Práce je Iiterární rešerší. I Práce oosaňuffi
cÍle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Práce je úvodem k diplomové práci. Práce je převáŽně |iterární
i předběŽné výs|edky. Cí|e práce jsou jasné a jsou splněny.

rešerší, obsahuje a|e

Struktura (č|enění) práce:
Práce je přeh|edně č|eněna a obsahuje všechny ná|eŽitosti.

Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z |iterárních zdrojŮ?
Seznam pouŽité" Iiteratury je poměrně rozsáh|ý, výběr literatury je dobý, pouŽité
údaje jsou relevantní.

Jsou získané v|astnívýs|edky nebo zvo|ené téma adekvátně diskutovány?
Zvo|ené téma je zpracováno stručně a|e dostatečně. Poskýuje cenné shrnutí
informací pro budoucí práci dip|omovou. Prob|ematika je v textu řádně diskutována.
V|astní výs|edky mají převáŽně ilustrační charakter a tudíŽ neby|o nutné je pří|iš
diskutovat.

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Formá|ní úroveň práce je dobrá, pouze drobné formá|ní chyby v řazení literatury,
místy chybí kurzíva v |atinských jménech.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Cí|e práce by|y jednoznačně spIněny.

otázky a připomínky oponenta:

Návrh hodnocení ško|ite|e nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)

X výborně L] ve|mi dobře E dobře E nevvhově|(a)

lnstrukce pro vypInění.
r Prosíme oponenty i ško|ite|e o co nejstručnější a nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačené rubrikyjsou povinnou součástí posudku'
. V případě práce za|oŽené na v|astních výs|edcích hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a

zpracování výs|edků, obdobně jako u práce dip|omové.
. Posudek se odevzdává (zasílá) v e|ektronické podobě na horak@natur.cuni.cz (pro Účely

zveřejněnína internetu), a dá|e podepsaný v 1 výtisku fiako součást protoko|u o obhajobě) na
sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (lng. Jitka Suchá), Viničná 7, 12B 44 Praha2'


