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1. CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn): 

 

Plánovaný obšírný přehled druhů mědvědů se velmi dobře zdařil. V úvodu byly stanoveny hypotézy, které jsou 

však v kapitole „Závěr“  hodnoceny nevýrazně, předpokládané srovnání prvků chování  s medvědem ledním 

chybí.  

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost 

příloh, apod.): 

 

Práce je velmi zdařilá hlavně  úvodní  kompilační část, vlastní výzkum by zasluhoval větší propracovanost  

a zhodnocení. 

 

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, grafická úprava, 

přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.): 

 

Jazykový projev je vcelku dobrý, ale vzhledem k rozsáhlosti práce se v textu objevují málo vhodné formulace. 

Rovněž odborná terminologie není vždy vhodná. Formální úprava je velmi dobrá, formální členění práce je 

správné, v citaci literatury se občas vyskytnou nedostatky. Kvalita všech grafů a fotografií je na velmi dobré 

úrovni Ve výzkumné části jsou tabulky a grafy zařazeny do textu, což by by bylo vhodné, kdyby došlo 

k nějakému  shrnutí pro přehlednost nebo kdyby  výsledky byly nějak probrány v diskusi.  

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, apod.): 

Celkový dojem z práce je velmi dobrý, přináší mnoho nových poznatků z prostudované literatury, obsahuje 

rozhovor s terénním pracovníkem žijícím na severu Kanady a chovateli medvěda hnědého v zoo v Plzni. Bylo 

by velmi vhodné poskytnout abstrakt práce k publikaci do některého z učitelských periodik. 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 

Ve které době vyhynul medvěd jeskynní ? 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

(výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě): 

 

Práci doporučuji k obhájení.  Navrhovaná známka velmi dobře 

 

 

 

Datum:  3.9.2012                                                            Podpis: Jan Řezníček 


