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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita 

teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.):  

 

Ubývání ptačích druhů zemědělské krajiny je problém dlouhodobý, a velmi výrazně souvisí 

s environmentální výchovou. Práce je věnována pro ornitology palčivé otázce mizení čejek z  

české a moravské krajiny, hledá příčiny a snaží se nabízet východiska. 
      

2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, grafická úprava, 

přehlednost a dodržování předepsaného formálního členění kapitol, úroveň shromáždění a zpracování údajů a 

závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.): 

 

Formální úprava odpovídá standardu obvyklému na PedF UK. Formální členění je logické, 

jazykový projev standardní, když podotýkám, že jazyková redakce by mohla být 

zpracována pečlivěji. 
     

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, možný praktický přínos  silné 

a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

     

V práci nenachází oponent soupis potenciálních predátorů na zemi hnízdících ptačích druhů, 

s nimiž snižování početnosti například čejek nesporně souvisí. K ubývání druhů polní krajiny 

poznamenávám, že v definování příčin nepanuje shoda. Autorce je nepochybně známo, že 

interpretace takových jevů je záležitost úhlu pohledu toho či onoho autora. Za slabou stránku 

pokládá oponent absenci popisu právní ochrany čejky chocholaté v Česku a v Evropě. 

 
4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 

 

1. Ke straně 16: Jak si autorka představuje výsadbu jarních obilovin? 

 

2. Ke straně 24: Odstavec o Ukrajině je poněkud nesrozumitelný, bylo by zřejmě na místě 

vysvětlení.   
Shydlovsky et al (2016) uvádí, že na konci 20. století se populace čejky odhadovala v západní Ukrajině na 

33 180 – 36 330 párů, zatímco v letech 1990 – 1997 bylo zaznamenáno již pouze 2 150 až 2 700 párů čejky 

chocholaté.  

3.  Sám geografický pojem západní Ukrajina rovněž žádá vysvětlení 

4.  Obecně postrádám jakýsi přehledný soupis potenciálních konkrétních důvodů mizení čejky 

z různých typů zemědělských krajin v Evropě a jeho aplikaci na podmínky České republiky a 

střední Evropy.  



 

5.  Jakou představu má autorka o promítnutí posuzované práce do výuky na ZŠ a SŠ? 

 
5. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 

 

Diplomová práce předložená Bc. Vladimírou Gregorkovou Vicjanovou, DiS. plní na Katedře 

biologie a environmentální výchovy požadované parametry. Práci doporučuji komisi k přijetí. 
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