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c.í|epráce1preumo

MyŠlenka práce je originá|ní a vytyčený cíiadekvátní
bakalářské práci.
Struktura (č|enění)prácE
Práce je č|eněna standardně zavedeným způsobem. Pouze
obrázek 1 a tabu|ka
ještě před kapito|ou Metodiřa) by mě|y být bud'logicky
lzargz9nv
vč|eněny do
kapito|y Metiodika , nebo zařazeny do přílo-h
ootázem
v
Metodice)
1s

JsoupouŽité|iteÉ

r:Ť:rš|re|evantní uoáJe
|itbráiníchl Lv|
zdrojů?
J z ..--.
vJv i
r'"":?:|?) ÍÍtT:).:
|VnoŽství
literatury je odpovídající. V někteých pasáŽích textu (nápř. strana 16, Výs|edky)
by by|o vhodné citacemi
od|išit, co jsou v literatuře uváděné Údaje
r<1im)
a
có,autorčiny
1a
teorie.

Jsouzískanév|as
V djskusi by bylo u|9dŤ se zamyslet i nad dostupnými
Údaji o |ouŽích, te|mách a
drobných tůňkách, které jsou svojí p|ochou a objemem
zkoumaným nádrŽím b|ízké
Formá|ní Úroveňo
má práce drobné ,",éiy,.^io
:'"":j?:::P."^-.]':ice
převaŽovali_ str. 9.)
Uvítal bých fotodokumentaci lokaIit

j"t

v |atině (Phittinea_ str'12,

Sp|nění cí|ůpráce a celkoýé hodnocen,r
Celkově |ze říci, Že c.í|e by|y sp|něny. Práce svědčío samostatnosti
a aktivním
přístupu autorky (zvládnout determinaci všech
skupin zooplanktonu není
jednoduché a s tímto si autorka poradi|a znamenitá.j
uutooil.a práce by|a zvolena
vhodně. Rezervy vidím pouze v hodnocení výsledků. statisticxe.aiáv.vje
třeba
v tomto případě brát především jako vodítko
[ro interpretaci výsledků, niko|iv jako
definitivní fakta.
Práci doporučují k přijetí a obhajobě
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- Na základě čeho by| proveden výběr |okalit
?
-Mezi charakteristikami
polt'áda'
přítomnost
či nepřítomnost dnového
!.ládrži
sedimentu (|ze předpokládat,
Že např. v kašnách neouoe záon1i ien mr:rŽe
mít velký
význam např. pro přežívánÍtrva|ých stadií p|anktonních
Živočichů)
- nepovaŽuji za vhodné zařazení nádrži
v zakrytýcň pio'to,."ch (skleníky) do
testovaného souboru. Byl tento faktor ve statištic"
- z hlediska metodiky by by|o vhodné-pro1le9t
=óhl"dněn?
kratším časovémrozpětí,
neŽ|ijsou 3 týdny. Rozdíly m ezi nádržemi tak "Jňé';
mor'óů být dány i rozdí|nou
feno|ogickou fází' Pro sežónní sukcesi
3 týdny velmi d|ouhá
doba.
'ooptankioňu l.ou
- v hodnocení výsled!ů ov by|o vhodn
é nadrže nazývatmimo číse|i pracovními
jmény, či názvy loka|it a táte jasněji
zmínit,zda se ód seoe navzájem
zoop|anktonem |išily na poh|ed od|išné typy
nádižíňapr. tasny,-rybničky,
iezírka,
bazénky'
-ad str. 15.: naup|ia ne|ze nazývat
druhy.. nebot,, jak autork a vzápětí
správně uvádí, jedná se o vývojová'z1ak.9vÝ1i
stadia it<upiny óopepooa.
- obrázky a tabu|ky i|ustrujícístatistické ana|ýz'y oý
si)aslouŽily podrobnějšípopisky
a komentáře
Návrhhodnoceni sto
informací)
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