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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ   

 

Předložená bakalářská práce obsahuje celkem 98 stran, seznam literatury čítá 23 položek.  
Jejím obsahem je rešerše článků časopisu Krása našeho domova, který byl prvním periodikem, 

které se u nás systematičtěji věnovalo ochraně přírody a krajiny na našem území. V bakalářské 

práci je zpracováno 24 ročníků z let 1904-1932. Vybrány a analyzovány jsou zoologické články, u 

každého zpracovaného ročníku jsou v úvodu zdůrazněna nosná témata. Upozorněno je na témata 

využitelná didakticky. 
      

2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA  

 

Formální úprava, jazykový projev, citování literatury je standardní, přehlednost, grafická 

úprava příloh a členění kapitol je vyhovující. Překlepy se objevují jen výjimečně (např. 

Procambarus Fallax – správně fallax). Na str. 33 se píše, že první knihou více zaměřenou na 

ornitologii byla Evropské ptactvo prof. dr. A. Friče, která vyšla už r. 1870 – kniha vyšla v roce 

1871 (je zde popsáno 451 druhů, za zmínku stojí barevné obrázky jsou na tehdejší dobu velmi 

zdařilé). 

 
     

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE   
 

    Celkový dojem z bakalářské práce je pozitivní.  Nejčastěji se ze zoologických informací ve 

sledovaném časopise objevují zmínky o výskytu už tehdy ohrožených druhů, často dnes 

vymizelých. V práci autorka diskutuje původní historické informace se současným stavem 

druhu a srovnává, resp. i hodnotí možné změny a jejich příčiny. Nutno poznamenat, že zadané 

téma i jeho zpracování je velmi záslužné, protože práce z historickými prameny v současné 

době upadá a je často nahrazována často i pochybnými internetovými zdroji. A pokud se 

podíváme  na naše další přírodovědné časopisy a jejich dlouhou historii je zjevné, že v nich lze 

nacházet nesmírné množství faktů a informací, a to včetně již zapomenutých sdělení, která 

mohou svým významem být inspirující i pro současné badatele. Nehledě na to, že v některých 

případech objevují současní badatelé „nové“ poznatky, které však byly známy v určité podobě 

již předchozím generacím.  

    Autorka se snažila vyhodnotit i určité názorové proudy a preferovaná témata v jednotlivých 

letech ve sledovaném období prvních tří dekád dvacátého století. Překvapující jsou např. 

varovné hlasy na nevhodné regulace toků či monokulturní lesy – a to již na počátku 20. století. 

Zajímavé srovnání nacházíme v prezentaci zákona z roku 1870 ohledně ochrany vybraných 

druhů zvířat se současným pohledem na zvláště chráněné druhy. Vícero článků zpracovává 

problém změn v krajině ve vztahu k výskytu různých druhů živočichů. Cenné je, že autorka 

zaregistrovala u některých druhů určité taxonomické změny v čase, ke kterým se v poznámkách 

vyjadřuje z hlediska současného stavu.   Autorka správně zmiňuje možnost využití získaných 



informací v mezipředmětovém propojování v rámci školní výuky. Získané poznatky mohou být 

dobře využity při hodnocení změn názorů na „škodlivost“ či „užitečnost“ různých druhů 

živočichů v delším časovém období.   

    Mohu mít jen výtku k názvu práce, která nehodnotí stará periodika (plurál), ale pouze jediný 

titul. To by mělo být v názvu bakalářské práce upřesněno.  Je jen škoda, že se nepodařilo využít 

kompletní řadu všech ročníků časopisu (to ovšem není vina autorky, které vycházela 

z dostupných ročníků v knihovně).  Praci považuji za vzorovou  jak zpracovávat rešeršním 

způsobem staré texty. Může tak sloužit jako praktický návod jak obdobným způsobem 

zpracovávat a vyhodnocovat starší literární zdroje.       
     

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

 

1/ Vyberte jedno z témat, které bylo dlouhodoběji v časopise sledováno a na nějž se měnily 

názory a konfrontujte ho se současnými poznatky 

2/ Jaké další naše přírodovědné časopisy by autorka doporučila k obdobné rešerši? 

3/ Který článek (či cyklus) nejvíce autorku zaujal a proč?  
 

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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