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Průběh obhajoby: Studentka seznámila komisi s obsahem své diplomové práce
pojmenované „Synantropní živočichové a jejich využití ve
středoškolské výuce“. Prvním cílem bylo zjistit a porovnat výskyt
synantropních živočichů na gymnasiu Teplice a v rodinném domě ve
dvou částech roku; druhým bylo zjistit rozsah znalostí žáků
zkoumaného gymnasia a navrhnout výuku na jejich doplnění.
Autorka pro obě zkoumaná místa i oba časy sestavila seznam
zaznamenaných druhů a zjistila, že zatímco ve škole je paleta
nejčastějších druhů v průběhu roku víceméně stejná; synantropní
osádka rodinného domu se velmi liší v závislosti na sezóně. V
návaznosti na výsledky testování místních žáků byl navržen
třítýdenní seminář věnovaný synantropům.
Adeptka hovořila strukturovaně a logicky, v projevu prokázala
výbornou orientaci v tématu a široké znalosti. Projev byl příjemný a
pečlivě připravený. V závěru obhajoby erudovaně zodpověděla dotaz
oponentky (Mgr. J. Škodová) i otázky položené členy komise.
Komise se jednohlasně shodla na doporučení práce k obhajobě a
hodnocení stupněm výborně. Pro nesporné kvality práce bude práce
navíc navržena na ocenění AGON.
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Výsledek obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. ............................
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 Ing. Jan Andreska, Ph.D. ............................
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