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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup,
proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.):
Práce je zaměřena na zjištění vztahu žáků ZŠ a studentů SŠ k návratu šelem do konkrétního
regionu (region Lužických hor a Ralské pahorkatiny), potažmo pak šelmám na území České
republiky. Region nebyl vybrán náhodně, jde o území, na kterém došlo po přibližně 300
letech k rozmnožování vlka (Canis lupus). Ke skupině velkých šelem byla záměrně přidána
liška jako druh trvale přítomný a určený tedy ke komparaci.
Diplomová práce čítá i s přílohami 98 stran, zdrojů použitých k sepsání práce je citováno 77
publikovaných a 7 internetových.
Proporcionalita teoretické i praktické části práce je vyvážená.
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.):
Jazykový projev je na odpovídající úrovni, drobné překlepy jsou sice přítomné, práci však
zásadně neznehodnocují. Literatura je citována správně. Formální náležitosti jsou v práci
řešeny obvyklým a zcela odpovídajícím způsobem.
3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, možný
praktický přínos silné a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.):
Pozitivní dojem z práce jednoznačně převládá. Návrat velkých savců do české a
středoevropské krajiny probíhá postupně řadu let, a v podstatě pouze velké šelmy budí svým
návratem významnější dávku negativních emocí.
Mapování přijetí v oblasti, ve které recentně dochází k trvalé přítomnosti a rozmnožování
alespoň jednoho z popisovaných druhů je pro současnost i budoucnost velmi podstatně.
4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI
OBHAJOBĚ:
Otázky přenechám oponentovi.
5. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ
Diplomová práce svým obsahem i rozsahem plní nároky kladené na obdobné práce
předkládané na KBES PEDF UK Praha. Práci tedy doporučuji komisi k přijetí.
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