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Posudek na baka|ářskou práci

x ŠkoIiteIský posudek
|-] oponentský posudek

Jméno posuzovate|e: RNDr. Zdeněk So|dán.
CSc.

Datum: 15.5.2006

Autor. Lada Syrovátková

Názevpráce:Mechorostyodka|išt'ČRnapřík|aduiffi

x Práce je Iiterární rešerší. x Práce obsahuje v|astní výs|edky'
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

Souhrnné zpracování problematiky výskytu a eko|ogie mechorostů na odka|iŠtích, tj.
|iterární rešerše daného tématu (celosvětově a zejména v Čn; a v|astnívýzkum na
vybraném odkaIišti v KruŠných horách.

Struktura (Členění) práce:

ReŠerše prob|ematiky _ bryof|oristický výzkum na rudném odka|išti Měděnec -
diskuse.

Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽil(a) autor(ka) v rešerši re|evantní Údaje z|iterárních zdrojů?

Vzh|edem k tématu, jemuŽ dosud by|a mezi bryo|ogy věnována ve|mi skrovná
pozornost (nejen v CR) povaŽuji Iiterárnízdroje za dostatečné a údaje z |iterárních
zdrojŮ za re|evantní. Přeh|ed literatury v závěru práce vykazuje jen určitou formá|ní
nejednotnost.

Jsou získané v|astní výs|edky nebo zvo|ené téma adekvátně diskutovány?

V diskusi mohly být zjištěné výs|edky obsáhleji zhodnoceny. Avšak i zhuŠtěnou
formu předevŠím v kapito|e ,,Diskuse.. povaŽuji za přijate|nou. Data získaná |iterární
reŠerŠíjsou svým způsobem diskutována v přísluŠných ÚÝodních částech práce, ale
mohla se objevit i v závěrečné diskusi.

Formá|ní Úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková Úroveň):

Práce vykazuje určitou formá|ní nedokona|ost; je zjevné, Že jde o jeden z prvních
souvis|ejších písemných výstupů autorky (na některých místech jazyková
neobratnost, diakritika apod.). obrazová a grafická stránka je kva|itní.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Cíle vytčené autorkou se podaři|o sp|nit, a to jak v obecné část (|iterární excerpce),
tak i v části obsahující výs|edky v|astního terénního výzkumu. K přeh|ednějšímu
zpracování výs|edků (včetně diskuse) vŠak moh|o dojít v případě finá|ní editace
s urČitým časovým předstihem.
Ce|kově hodnotím baka|ářskou prácijako uspokojivou, doporučuji k obhajobě.



Strana 2

Podpis škoI ite|e/oponenta:

otázky a připomínky oponenta:

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

iborně xvelmi dobře | |dobře | |nevvhově|(a


