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1.

OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ

Diplomová práce podrobně zpracovává historii, vývoj a současné chovatelské trendy
světové i naší akvaristiky. Autorka pracovala s mimořádným zájmem, nasazením a zápalem,
takže výsledkem je pozoruhodná práce svým způsobem jedinečná. Práce přináší řadu
zajímavých informací o jedné z nejoblíbenějších zálib, a tou je akvaristika. Je vidět, že se i
sama autorka tímto typem chovatelství aktivně zabývá. Práce je ukázkou, že rozsáhlá rešerše
s kvalitní analýzou může přinést i nové cenné poznatky.
2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA

Formální úpravu považuji za standardní, je napsaná přehledně, shromáždění a zpracování
výsledků je na vysoké úrovni. Obrazové přílohy jsou vhodně vybrané a názorné. V tabulkách
jsou přehledně uvedena výsledná zjištění.
3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE

Autorka se jako první u nás věnovala detailnímu studiu akvaristických článků a sledovala
v dlouhodobé časové periodě četnost druhů akvarijních ryb, kterým byly tyto články
věnovány. Tím lze sledovat určité chovatelské, chcete-li „módní“ trendy měnící se během
doby. Autorka musela zvládnout i taxonomické a názvoslovné problémy, protože i u nich
dochází v čase k určitým změnám. S tím se vypořádala velice dobře. Celkový dojem z práce
je po formální i věcné stránce příznivý. Diplomantka splnila požadavky kladené na tento typ
práce, které jsou předkládány na Katedře biologie a ekologických studií.
4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: -

Přenechám oponentovi. Snad jen jednu drobnost, jakou skupinu či druhy sama autorka
chovatelsky preferuje a proč.
5. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA

Práci hodnotím jako výtečnou, informačně nesmírně cennou, jednoznačně ji doporučuji
komisi k přijetí. Za její zpracování navrhuji známku výborně.
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