Bakalářská práce Mirky Stibůrkové Bi-Tv
RNDr. Jan Řezníček, Ph.D. hodnocení vedoucího práce

Prostorová aktivita žirafy Rotschildovy (Giraffa camelopardalis Linnaeus, 1758)
v Pražské zoologické zahradě
Předkládaná bakalářská práce je založena na standardních metodách výzkumu zvířat chovaných
v zajetí. Možnost vykonat bakalářskou práci v Pražské zoologické zahradě byla předem diskutována
s ředitelstvím ZOO a oddělením velkých savců. Množství údajů získaných studiem literatury pro
metodickou i výsledkovou část je dosti obsáhlé. Množství 27 citovaných zdrojů literatury je pro
bakalářskou práci dostačující. Metodika,

výsledky, diskuse i závěr jsou psány srozumitelnou

formou, použitelnou ve výuce na ZŠ i SŠ. Proto lze postrádat i didaktickou část. Práce obsahuje
velké množství tabulek 29 a grafů 29 a 7 obrázků, což jí dodává na přehlednosti.
Autorčin jazykový projev je na velmi dobré úrovní po stránce gramatické, slohové, ale i v odborné
terminologii, rovněž citace literatury je na požadované úrovni, grafická úprava je výborná, celá
práce působí přehledným dojmem, členění kapitol odpovídá zvykům formálního členění odborných
prací. Totéž platí i o způsob citací, které jsou provedeny podle zvyklostí citací odborných
přírodovědných prací. Bakalářská práce autorky Mirky Stibůrkové v Úvodu stanovuje hypotézy,
které jsou zmíněny v kapitole 5. Diskuse a potvrzeny v 6. kapitole Závěr.
Celkový dojem bakalářské práce je výborný, tabulky a etogramy svědčí o množství času stráveném
pozorováním. Doporučuji práci nabídnout knihovně Pražské zoologické zahrady. Práce se jistě
uplatní i v budoucí učitelské praxi autorky. Práci je možno vytknout některé drobné formální
chyby, například nesoulad číslování kapitol a faktického sledu stránek.
Námět k diskusi k obhajobě
1) Etogramy byly pro snazší srovnání provedeny ve stejnou denní dobu. Máte představu o tom, jak
by se dal postihnout celý denní cyklus ?
2) Dala by se noční aktivita v podmínkách Pražské ZOO studovat i bez infrapřístrojů ?
Práci doporučuji k úspěšnému obhájení a navrhuji známku výborně.
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