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

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

 

     Předložená bakalářská práce čítá 65 stran.  Zvolená strategie výzkumu, tedy dotazníkového 

šetření se osvědčila, návratnost dotazníků byla relativně vysoká. Charakteristika jednotlivých 

šelem je zjevně převzatá, což je u bakalářské práce rozhodně přípustné. Vlastní dotazníkový 

průzkum působí velmi konzistentním dojmem, a přináší nové poznatky. Proporcionalita 

vlastní a teoretické práce je náležitě vyvážená. 

 

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 používá 25 

literárních zdrojů. Vedoucí BP by u budoucí pedagožky uvítal obratnější zacházení 

s mateřštinou, jazykové neobratnosti jsou v práci přítomné ( a rozhodně zbytečné). 

Zpracování statistických údajů je zdařilé, a u bakalářské práce chválihodné. 

 

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

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

 

Návrat velkých savců (velké šelmy, prase, los, bobr) do české krajiny v průběhu druhé 

poloviny dvacátého století vyvolal různé reakce, od nekritického nadšení po hluboké 

nepřátelství. Mapování širšího spektra názorů a případně také emocí, včetně strachu, je 

záležitost nesmírně užitečná. Možnost reálné druhové ochrany záleží kromě přírodních 

podmínek také na přijetí lidskou společností. Výsledky práce jsou ve své podstatě nečekané. 

Averse, kterou vzbudila v šumavských podmínkách reintrodukce rysa ostrovida v 80. letech 

XX. století byla totiž poměrně silná. Rys je při tom šelma zcela jednoznačně nebezpečná 

nejméně, a škody, které působí nejsou ve srovnání s vlkem a medvědem malé. Nečekané 

výsledky jsou z povahy věci vždy originální. 
 

4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ: 

 

V zásadě přenechávám otázky oponentovi. 



Pouze dva dotazy: setkala se autorka s nějakým projevem averze k myšlence ochrany přírody, 

například verbální při vyplňování dotazníků.  

Míní autorka v práci pokračovat a jakým směrem? 

 

NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

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

 

Předložená bakalářská práce obsahuje všechny nutné náležitosti. Doporučuji ji tedy komisi 

k obhajobě. Konečná známka se bude odvíjet od celkově zvládnuté obhajoby včetně reakcí na 

položené dotazy.  
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