
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje v_2.1 

Strana 1 (celkem 2) 

POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce:  Modelování potenciálního výskytu bobra evropského v povodí Mže  

Autor práce:  Bc. Zuzana Procházková 

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Téma práce je vhodně zvolené a aktuální, o geografické dimenzi tématu není pochyb. Cíle a 

výzkumné otázky jsou stanoveny jasně a jsou relevantní. Práce přináší odpověď na stanovené 

výzkumné otázky a na solidní úrovni naplňuje stanovené cíle.  

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Autorka prostudovala dostatečný objem tuzemské i zahraniční literatury, kterou využila ke 

zpracování teoretického úvodu práce. Místy postrádám hlubší práci s prostudovanou literaturou, 

zejména kritické hodnocení získaných informací. Občas je nekriticky převzata i nesprávná 

terminologie (např. pojem „spodní voda“ na s. 19). Kapitole 2.4.3. by prospělo důkladnější 

uspořádání informací (kapitola mohla být zpracována stručněji resp. „hutněji“). V této kapitole také 

v některých ohledech postrádám jasné srovnání se situací v České republice (dále viz otázka). 

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Metodika práce je dobře promyšlená, aplikované metody jsou vhodně zvolené pro daný účel. Pouze 

v případě terénního průzkumu není příliš zřejmé, co konkrétně chtěla autorka v terénu zjistit, resp. 

které konkrétní otázky chtěla zodpovědět.   

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Výsledky práce vychází z použitých modelů, jedná se tedy o předpoklady a takto je na ně třeba 

nahlížet. S vědomím tohoto omezení lze výsledky označit za relevantní a jejich interpretaci za 

vhodnou. Výsledky jsou vhodně prezentovány a interpretovány.  

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Práce přináší odpovědi na výzkumné otázky, závěry jsou do určité míry zasazeny i do kontextu 

dosavadních výzkumů.  

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 
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Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Po formální stránce vykazuje práce určité nedostatky jako jsou časté překlepy, typografická 

pochybení a zejména hrubé pravopisné chyby – zejména shoda podmětu s přísudkem – jejichž míra 

je na hranici přijatelnosti. Některé překlepy, resp. nejasnosti jsou i opakované (např. na s. 45 je 

v textu vícekrát „Jacknife test“ x u grafů je „Jackknife test“). Citační úroveň je solidní, nesprávně je 

však citováno např. z práce resp. vyjádření Suchomela (s. 56). Úroveň grafických výstupů je slušná, 

za nevhodnou však považuji volbu měřítka u map na s. 41–44 (mapy jsou příliš malé, a tudíž obtížně 

čitelné – tento problém zvláště vyniká u mapy na obr. 18 na s. 41).  

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Práce přináší nové a zajímavé výsledky, které rozšiřují teoretické poznání a jsou využitelné také 

v praxi. I přes určité nedostatky po obsahové i formální stránce splňuje základní požadavky na práce 

kladené v odpovídajícím stupni studia, proto práci doporučuji k obhajobě.  

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě 

1) Kolik bobrů žije v současnosti na území České republiky a jakou část z toho tvoří bobři 

v povodí Mže? (reakce na kap. 2.4.3) 

2) Jak byla v použitých modelech stanovena minimální velikost vodní plochy, resp. vodního 

toku? 

3) Na s. 13–14 vnímám rozpor mezi informací v textu (výskyt na Ukrajině) a v mapě 1B (výskyt 

především v Bělorusku) – prosím o vysvětlení.  

4) Především v hromadných sdělovacích prostředcích lze zaznamenat zprávy o tom, že ve 

střední Evropě dochází k šíření bobra kanadského, který představuje pro bobra evropského 

významného konkurenta. Potvrďte nebo vyvraťte takové tvrzení a podpořte své vyjádření 

fakty (např. srovnání počtu bobrů evropských a bobrů kanadských na našem území).  
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