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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ strategie pouţitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, 

proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.):  

 

     Bakalářská práce je jednoznačně kompilačního charakteru, ovšem je zpracovaná pečlivou 

excerpcí autorce dostupných pramenů. Téma mimeze jako vcelku jednoznačného dokladu 

evoluce je ve výuce spíše opomíjeno a  na tomto poli autorka hledá a nachází moţnosti 

uplatnění popisovaného tématu 

 

2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, přehlednost a dodrţování předepsaného formálního členění kapitol, 

úroveň shromáţdění a zpracování údajů a závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.).  

 

Jazykový projev a grafická úprava je na obvyklé úrovni, pouţitý text je citován náleţitým 

způsobem, členění textu, uspořádání kapitol je logické a přehledné. Oponent připomíná, ţe je 

dobrým zvykem poloţky literatury a pramenů číslovat. Rozsah práce vyhovuje nastaveným 

pravidlům. Kvalita převzatých ilustračních fotografií je dobrá, oponent ovšem podotýká, ţe 

v příští podobné práci by uvítal přítomnost vlastních autorských fotografií. 

 

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, moţný 

praktický přínos  silné a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

 

Dojem z práce je pozitivní, oponent oceňuje práci s cizojazyčnými zdroji. 

 

 4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŢŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ:  

Na straně při popisu jelena  na straně 45 (obrázek 103) pouţívá autorka zoologicky nevhodná 

označení. V zoologické metařeči je samec jelena jelen, samice jelena je laň. Pokud to naše 

mateřština umoţňuje, je jistě výhodnější ji vyuţívat v celé šíři. Navíc nejde o evropského 

jelena lesního, ale pravděpodobně některý asijský poddruh, coţ by mělo být rovněţ 

konstatováno. 

 

5. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 

Předloţenou bakalářskou práci doporučuji komisi k přijetí a navrhuji klasifikaci výborně.  
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