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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, 
proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.): 

     Autor tématicky navázal na svou bakalářskou práci věnovanou naší ichtyofauně. 
V diplomové práci se tentokrát zaměřil na historický vývoj ichtyofauny na našem území, na 
její změny v čase a zejména se soustředil na aktuální problematiku nepůvodních a invazivních 
druhů.  Práce vychází ze studia historické i současné literatury obsahující faunistické údaje.    

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.):

Diplomová práce byla po formální stránce zpracována standardním způsobem. 

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, možný 
praktický přínos  silné a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.):

Za velmi cenný spatřuji vyhodnocený přehled  soupisů druhů ichtyofauny ze všech 
základních monografií od 19. století až do současnosti, které demonstrují během tří století 
poznatky o výskytu ryb a  mihulí na našem území, ale také poznatky taxonomické a 
nomenklatorické. Zajímavé výsledky byly získány anketou, která prokázala solidní znalosti o 
nebezpečí invazivních rybích druhů nejen mezi žáky a studenty, ale i mezi rybáři.   
Kompilátní část je příkladem, kdy lze z podrobné analýzy publikovaných dat získat v podstatě 
nové shrnující poznatky.                 

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

Ponechávám na oponentovi

5. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA

Považuji předloženou diplomovou práci Davida Goldsteina za kvalitně zpracovanou.  
Doporučuji ji přijmout komisi jako vyhovující a předběžně navrhuji známku výborně (svojí 
roli pro konečnou známku bude hrát i celkový dojem z obhajoby).       
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