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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, 

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

 

     Předložená bakalářská práce obsahující 65 stran se věnuje vztahu veřejnosti k velkým 

šelmám (medvěd, rys, vlk) se zaměřením na oblast Šumavy. Cílem práce bylo zjistit názory 

tamějších obyvatel i návštěvníků zvolené oblasti na tyto velké šelmy a současně  tyto názory 

porovnat. Zkoumání postojů bylo provedeno na základě terénního dotazníkového šetření přímo v 

horských oblastech Šumavy. Dále práce obsahuje všeobecnou charakteristiku jednotlivých 

zástupců velkých šelem a jejich historické i současné rozšíření. Součástí je také kapitola týkající 

se právní ochrany velkých šelem na území České republiky. Kvalita příloh je na odpovídající 

úrovni, přílohy vhodně doplňují text.  Proporcionalitu teoretické a vlastní práce považuji za 

vyváženou.     

 

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

grafická úprava, přehlednost a dodržování předepsaného formálního členění kapitol, 

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

 

     Text je členěn přehledně a logicky, odděleny jsou vlastní údaje od dat převzatých. Citování 

použité literatury je provedeno obvyklým způsobem. Autorka k sepsání práce využila 25 

literárních zdrojů a čerpala i z nejdůležitějších právních předpisů.   Jazykový projev je dobrý, 

překlepů je v práci minimálně (např. Ursus arktos místo arctos – na několika místech práce).  

Někde jsou formulace více expresivní –... příroda překypuje výskytem.. (str. 15), což pro 

odborný text není příliš vhodné. Tečku na konci věty je třeba psát až za závorku s uvedením 

autora, jinak je text nezřetelný a matoucí, viz např. …..nejrozšířenější psovitá šelma Evropy. 

(Anděra, 1999) Délka jeho těla…… 
Další příklady:  špatný mluvnický pád  - loví jelení kolouši místo kolouchy (str.21),  ..před tři sta 

lety..správně: před třemi sty lety (str.35), ..s pozitivním přivítáním jednotlivých šelem… (str.59). 

Jedná se ale jen o drobnosti, které nesnižují celkovou kvalitu bakalářské práce. 

  

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, možný 

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

 

    Celkový dojem bakalářské práce je příznivý, je zjevné, že autorka  pracovala aktivně a 

samostatně.  Použitý dotazník obsahuje otázky jednoznačné, je přehledný a časově nenáročný, 

což může být jedním z faktorů vyšší návratnosti a pečlivějšího vyplnění respondenty. Otázky 

jsou uzavřeného typu, což usnadnilo následné hodnocení. Spektrum otázek a jejich zaměření 

bylo vybráno velmi vhodně, takže se získaly zajímavé a  nové výsledky. Odpovědi byly 



rozšířeny z pouhého „ano“ a „ne“ na  „spíše ano“ „spíše ne“ a „nejsem si jist/a“  což lépe a 

objektivněji pokrylo názory respondentů.  Pomocí standardní statistiky byly testovány dvě 

hypotézy: zda existuje souvislost mezi strachem ze setkání s prasetem divokým (přiklad 

modelového velkého savce, který může být nebezpečný člověku) ve volné přírodě a tím, že se s 

ním setká člověk, který je stálým  obyvatelem Šumavy či pouze rekreační návštěvník této lokality.  

Druhá hypotéza řeší zda stálí  obyvatelé Šumavy jsou většími příznivci návratu šelem do volné 

přírody než návštěvníci.  Výsledky jsou přehledně prezentovány v grafech a tabulkách a 

vhodně komentovány v textu. V rámci této bakalářské práce došlo k některým novým 

zajímavým zjištěním týkajícím se vztahů dotazovaných k velkým šelmám na území Šumavy. 

Názory v rámci analyzovaných hypotéz se prokazatelné nelišily u obou vzorků respondentů. Za 

nejvíce pro člověka nebezpečnou šelmu žijící ve volné přírodě byl jednoznačně označen medvěd. 

Návrat do naší přírody by nejvíce respondentů rádo umožnilo rysu ostrovidovi, rekreační 

návštěvníci i stálí obyvatelé jsou stejnými příznivci návratu velkých šelem. 

 

4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ: 

 

1) Na str.15 je uvedeno, že „rysice nosí mláďatům myšky“. Jedná se malé jedince čeledi 

Muridae nebo skutečně jde výslovně o myšku drobnou? Formulace by měly být jednoznačné 

a přesné. 

2) Kolika přesně respondentům byl dotazník skutečně předložen: uvádí se“více než 240“ 

(str.41), zajímavý je totiž i údaj o počtu vyřazených  nepoužitých (z nějakých důvodů 

neakceptovatelných) dotazníků  

3) V práci je řešen návrat velkých šelem na Šumavu. Co je tím návratem konkrétně míněno 

(vytvoření malé, ale stabilní populace?), jak lze tohoto záměru prakticky dosáhnout a v jakém 

asi  časovém horizontu by to bylo reálné? 

 

NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

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

 

Protože předložená bakalářská práce obsahuje všechny potřebné náležitosti, tak ji doporučuji   

komisi k přijetí. Konečná známka se bude odvíjet od celkově zvládnuté obhajoby včetně 

reakcí na položené dotazy. 
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