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

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

 

Diplomová práce Terezy Bugové čítá 133 stran. Autorka pracovala s 56 prameny tištěnými a 8 

internetovými zdroji. Práce je věnována atraktivnímu tématu potravních řetězců. Teoretická část je 

logicky věnována příslušnému tématu a jeho obsahu v kurikulárních dokumentech. Autorka 

realizovala výzkum formou dotazníkového šetření, kde návratnost dotazníků byla poměrně nízká. 

   
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.): 

 

Práce obsahuje jen velmi malé množství lingvistických nedokonalostí, které text z pohledu 

oponenta neznehodnocují. Formální náležitosti zde pokládám obecně za splněné a dodržené. 
 

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

silné a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

 

Celkový dojem z práce je jednoznačně pozitivní. Ekologie potravních řetězců je téma, na které 

lze vyučovat množství konkrétních botanických a zejména zoologických poznatků, vztažených 

k obecným jevům i konkrétním druhům. Autorka téma zpracovala důsledně a způsobem, který 

lze ve výsledku označit jako přitažlivý.  
 

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

1. Jak by autorka s odstupem vysvětlila nízkou návratnost dotazníků? 

2. Proč se autorka soustředila právě na potravní řetězce? 

3/ Co je míněno termínem "ekologické síly" ? str.75 

4/ Je formulace "zavlečení invazivních druhů do původních areálů" správná? str. 76 
 

5. CELKOVÉ HODNOCENÍ 

Práce nesporně plní parametry přepokládané u prací předkládaných na KBIES, a proto ji 

doporučuji komisi k projednání. 
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