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Předložená bakalářská práce Kateřiny Šťovíčkové „Geografická analýza výskytu velkých 

šelem v moravských Karpatech“ obsahuje 71 stran textu a 19 stran grafických a didaktických 

příloh. V práci je představeno zajímavé mezioborové téma, vyžadující kromě geografických 

znalostí a dovedností i biologické poznatky pro efektivní hodnocení výskytu zájmových druhů a 

jejich vztahu k prostředí s důrazem na aktuální proces fragmentace krajiny.  

Zpracování tématu se autorka zhostila velmi aktivně, iniciativně přicházela s návrhy dílčích 

cílů při pravidelných konzultacích se školitelem. Po formální stránce je práce sepsána na dobré 

úrovni, obsahuje několik málo překlepů a chyb, jinak je logicky strukturována, grafické i tabelární 

přílohy jsou vypracovány pečlivě.  

 V rešeršní části autorka prokazuje dobré schopnosti zpracování širokého spektra literatury, 

od biogeografických učebnic, přes množství konkrétně zaměřených zoologických a ekologických 

článků až po geografické a didaktické tituly. Autorka nejdříve charakterizuje habitatové preference 

zájmových druhů včetně popisu vývoje jejich geografického rozšíření. Následně se detailně věnuje 

aktuálnímu tématu vlivu fragmentace krajiny plošnými i liniovými bariérami na výskyt a migrační 

možnosti velkých šelem. V analytické části se autorka nejdříve věnuje geografické charakteristice 

zájmové oblasti regionu moravských Karpat včetně přilehlých oblastí potenciální migrace šelem, 

následně je provedena podrobná analýza vlivu environmentálních faktorů prostředí na výskytu 

zájmových druhů. Hodnocení vztahu výskytu šelem k vybraným faktorům prostředí bylo 

provedeno na základě konceptu „resource selection function“. Poznatky získané rešerší i vlastní 

analýzou dat autorka vhodně transformuje do podoby pracovních listů jako možnou aplikaci pro 

environmentální výchovu.  

Kateřina Šťovíčková nejen zdařilou rešerší interdisciplinární problematiky, ale také pečlivým 

zpracováním primárních dat prokázala dobré schopnosti samostatné odborné práce. Rešeršní a 

analytickou část studie považuji za mimořádně kvalitní, rozsahem i náročností zpracování 

rozhodně překonává standard bakalářských prací. Řešení tématu a zejména zpracování 

pedagogických výstupů bylo rovněž příznivě hodnoceno kolegy z Hnutí Duha, kteří se dlouhodobě 

věnují monitoringu velkých šelem i environmentální výchově obyvatel ve studované oblasti. 

Předložená bakalářská práce dle mého názoru splňuje nároky kladené na tento typ práce, 

doporučuji ji proto komisi k obhajobě s navrženým hodnocením výborně. 
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