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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ  

 

Předložená práce obsahuje 178 stran textu včetně grafů. Pozůstává ze dvou částí, rešeršní 

vztažené k výskytu medvěda hnědého v jeho celkovém areálu, a části výzkumné – etologické. 

Poměr částí práce je zcela  odpovídající typu předkládané práce.   

      

2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA  

 

Formální úprava práce je na odpovídající úrovni, grafická úprava je kvalitní, práce je psána 

jazykem, který by jistě mohl být o něco pregnantnější, s minimem překlepů.  

Ze způsobu zpracování je jasně zřejmé, že se diplomantka náležitě seznámila 

s problematikou, je schopna pracovat s literárními zdroji (ty zřetelně v textu oddělovat 

od vlastních myšlenek), získávat nové informace a ty odpovídajícím způsobem využít 

pro práci i pro plánování výuky v zoologické zahradě. 

 

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  

 

Etologie šelem v zoologických zahradách jistě neodpovídá obdobnému pozorování ve volné 

přírodě, přesto poskytuje cenné informace. Velikost výběhu v Plzni umožňuje kvalitní 

pozorování, které by získalo na ceně komparací s podobným pozorováním v jiném zařízení, 

například v Tierfreigelände Zoo v Bavorském lese, která disponuje snad ještě větším 

výběhem. 

 

4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ 

PŘI OBHAJOBĚ: 

 

Oponent připomíná, že literární zdroje je dobrým zvykem řadit abecedně a zároveň číslovat, 

předložený seznam působí poněkud chaoticky.  

K historii vyhubení medvěda v českých zemích volně citované podle Heráně oponent sděluje, 

že není dostatečně přesná, a z dnešního úhlu pohledu je zastaralá. Medvěd (respektive 

medvědice) střelená roku 1856 byla nepochybně poslední z původní šumavské populace. 

Mohou se podle názoru diplomantky aktuálně vrátit  medvědi do naší přírody, zejména 

do oblasti Šumavy? Jestli ano, proč, jestli ne, proč? 

 

 

 



5. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 

Předložená diplomová práce neobsahuje žádné zásadní nedostatky. Zjevně plní požadavky 

kladené na tento typ práce předkládané Katedře biologie a environmentálních studií, 

na Pedagogické fakultě UK Praha. Diplomovou práci oponent doporučuje komisi k přijetí a 

s konečnou klasifikací čeká na výkon diplomantky při obhajobě. 
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