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Stupeň hodnocení

Hlediska
A

B

C

D

nelze

E

F

hodnotit

x

1 Splnění požadavků zadání
x

2 Aktuálnost zpracování a odborná úroveň práce
x

3 Využití znalostí získaných studiem

x

4 Využití odborné literatury

x

5 Aplikace metodiky
x

6 Výsledky, jejich interpretace, grafická úroveň, diskuse
8 Formální úprava práce

x

9 Přístup řešitele k řešení úkolu

x
Hodnocení vyznačte X

Konkrétní připomínky a dotazy k práci:
Do Errat je třeba zařadit mnohé překlepy (s. 9 Denk 1987, s. 11 Kolomba, s. 13 výstav , s. 40 Salvia
Nemorosa aj.)
Zcela byl opomenut třetí bod zadání.
V práci opakovaně postrádáme odkazy na použitou literaturu.
V kapitole 3.3.8 není zmíněna žádná z francouzských výstav a veletrhů.
Závěr by měl předcházet Shrnutí.
V textu chybí některé aktuální domácí zahradnické výstavy a veletrhy (Flora Profi, Zelený svět aj.).
Sortimenty skleníků nejsou z hlediska zadání tématu tak důležité, aby jim byl věnován tak významný
prostor (s. 42-44).
Seznam literatury by měl být seřazen abecedně.
Finger (2002) chybí v seznamu použité literatury.
Pro rychlejší orientaci by bylo vhodné zařadit přílohy na závěr bakalářské práce, uvedení autorů použitých
příloh není úplné. Přílohy jsou svým obsahem velmi vhodným doplněním textu, v některých případech by
však bylo vhodnější zařadit menší počet fotografií vyšší kvality.
Jaký je zdroj informací uvedených na s. 15-19? Jaký je rozdíl mezi řezanými a živými rostlinami (tabulka č.
19)
Které z uvedených výstav a veletrhů autorka sama navštívila?

Závěr:
Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě
Navrhovaná výsledná klasifikace práce:
A

Datum
12. 8. 2007

B

(C)

Podpis oponent

D

E

F

