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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ:  

 

Práce s přílohami obsahuje 61 stran,  seznam literatury čítá 18 pramenů. Hlavním zaměřením 

praktické části bakalářské práce je chov střevlíků na školách, v teoretické části se autor 

zabýval představením larválních stádií i dospělců střevlíků, jejich výskytu, potravní 

specializace, zmíněn je i  obecný význam střevlíků. Proporcionalita teoretické a praktické 

části je vyvážená.   
      

2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA: 

 

Formální úprava, jazykový projev, stylistické vyjadřování,  citování literatury je vcelku  

standardní, text je psán přehledně, grafická úprava příloh a formální členění kapitol je  

vyhovující. Nutno vyzdvihnout, že část fotografií je dílem autora. 
     

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE: 

  

Celkový dojem z práce je pozitivní. Autor vcelku splnil záměr zpracovat a přehledně  

prezentovat základní informace o čeledi střevlíkovitých brouků, významnější částí práce je  

pak praktický návod na školní chov vybraných druhů střevlíků. Návody na chov jsou  názorné  

a konkrétní (autor chov sám prakticky odzkoušel) a mohou sloužit pedagogům  v případě, kdy  

se budou chtít  chovem střevlíků sami prakticky  zabývat. Jako drobný formální  nedostatek   

uvádím,  že ne vždy  jsou vědecké názvy psány kurzívou. 
     

 

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

 

V kapitole 1.3. s píše o obranném mechanismu střevlíků, o jaký jde a jak se projevuje? 

Je pravda, že se larvy svižníků vyskytují ve štolách ? 

Jak se dá rozlišit střevlík zahradní (Carabus hortensis) a střevlík hajní (Carabus nemoralis)?  

Lze sbírat bez povolení přírodniny v národních přírodních rezervacích? 

Patří mezi střevlíky nějaké zvláště chráněné druhy? 

Které druhy střevlíků autor doporučuje k chovu pro začátečníky? 

Lze střevlíky v laboratorním/školním chovu také rozmnožovat? 

 
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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