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   OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ Diplomantka shromáždila data pozorování ptáků v chráněném 

území Čeřínek u Jihlavy v blízkosti bydliště. Výsledky byly srovnávány s  podobnou prací  

Kristýny Hlasivcové na rybníce u Soběslavi a s výsledky čtvercových sčítání hnízdících druhů 

ptáků pořádaných Českou společností ornitologickou v letech 1973-77, 1985-89, 2001-03 

eventuálně s právě dokončeným sčítáním 2015-201. Pozorování a sčítání druhů bylo 

provedeno za pomoci amatérského ornitologa. O tom svědčí i věrohodnost uváděných 

jednotlivých druhů ve sledovaném území. Přes to je škoda, že diplomantka nespolupracovala 

se školitelem. 

 

    FORMÁLNÍ ÚPRAVA, jazykový projev a grafická úprava je dobrá. Zpracování údajů by 

však vyžadovalo pečlivější přístup s ověřováním údajů nutných pro psaní odborné práce. 

Práce byla podrobena plagiátorskému testu. Některé pasáže, například úvodní  poděkování 

nebo v kapitole metodika průkaznosti hnízdění druhu jsou doslovně opsány z jiných zdrojů. 

Na tomto místě, zejména v druhém případě nejde o opisování cizích prací, ale o zachování 

přesného popisu průkaznosti hnízdění. V testu bylo nalezeno pouze 4% shod s jinými zdroji, 

za plagiátorství je považováno 28% opsaných textů  

 

STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE Celkový dojem z diplomové práce zatížen 

mnoha chybami, stylistickými, zejména metodickými, ale i faktickými. Úvodní část 

charakterizující studovanou oblast  je založena na citaci malého množství studijních materiálů 

Práce je psána stylem bez ověřování a dokazování formulovaných faktů, což je pro psaní 

odborné práce zásadní. Pro celkový přínos práce by bylo dobré přepracovat  některé pasáže, 

případně i pozorování. 

 

 

OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ 
1) Používala jste k určování druhů nahrávek ptačích hlasů ? 

2) Píšete, že jste nezjistila budníčka lesního. Ten je jeden z nejpozději přilétajících ptáků. Ve 

kterou dobu končilo vaše jarní pozorování ? 

 

 

 NAVRHOVANÉ HODNOCENÍ 

Vzhledem k výše uvedeným faktům práci k úspěšné obhajobě nelze doporučit. 

 

V Praze dne 6.1.2019 

RNDr. Jan Řezníček, PhD. 

vedoucí práce 

 

 



 

 

 

 

 

 


