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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ

Práce s přílohami obsahuje 94 stran, seznam literatury čítá 106 položek, dále bylo
využito 19 internetových zdrojů. Práce má především rešeršní charakter. Je zaměřena na
historii a současnou ochranu velkých šelem se zaměřením na především na území České
republiky. V první části je zpracována historie ochrany velkých savců s ohledem na právní
rámec a červené seznamy. V druhé části jsou pak podrobně zpracovány tři druhy velkých
šelem (vlk obecný, medvěd hnědý a rys ostrovid), a to s ohledem na jejich taxonomií,
charakteristiku, výskyt na území ČR a v Evropě a také status ochrany. Zmíněna je i
problematika migrací a způsoby mapování výskytu velkých šelem. V poslední kapitole práce
jsou uvedeny možnosti využití tématu velkých šelem ve výuce různých předmětů. Obrazové
přílohy vhodně doplňují text.
2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA

Formální úprava, jazykový projev, citování literatury je standardní, grafická úprava příloh a
formální členění kapitol je dle mého názoru dostačující. Autorka využila dostatečné
množství literárních a dalších zdrojů k podrobnému zpracování tématu.
3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE

Za pozitivní spatřuji snahu o komplexní zpracování tématu s využitím starších i nových
literárních a dalších zdrojů. Cenná je kapitola o využití tématu velkých šelem v různých
předmětech (dějepis, český jazyk, biologie, ekologie).
4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ:

Otázky ponechám na oponentovi. Za sebe se chci jen dotázat na záměr uchazečky, zda bude
pokračovat v daném tématu i v práci diplomové.
5. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ

Práce podle mne vyhovuje nárokům na bakalářské práce předkládané na KBES Pedagogické
fakulty a tudíž ji doporučuji komisi k přijetí.
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