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

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

 

Problematika složení potravy přináší vždy zajímavé výsledky. Kandidátka předkládá práci velmi hodnotnou, 

přičemž použitá metodika a celková strategie výzkumu byla pečlivě volena a dodržena.  

 

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.): 

 

Formální stránku zpracování práce považuji za nadstandardní. Počet užitých pramenů je vysoký (41 položek). 

Pečlivé zpracování neznehodnocují přítomné drobné chyby. 

 

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

slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

 

Povšechný dojem z práce je pozitivní. Autorka pracovala samostatně. 

Za silnou stránku práce pokládám především zajímavě konstruovanou metodiku práce a také  autorčinu velmi 

dobrou schopnost práce s mateřským jazykem.  

 

4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 

 

1. Proč autorka proměřovala rozměry  pánví pouze u hrabošů ( a ne u myšic). 

2. Proč autorka bere v potaz  sněhovou pokrývku až od 20 cm. 

3. Kde autorka bere meteorologická data, která jsou pro relevanci výsledků velmi podstatná. 

4. Spíše spekulativní otázka, lze vysvětlit kolísání početnosti zimujících jedinců na konkrétním kladenském 

zimovišti, a lze takové kolísání vysvětlit obecně? 

 

5. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

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

 

Předložená diplomová práce plní požadavky na podobnou práci kladené. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji 

klasifikaci výborně. 

  

Datum: 4.6.2013                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                Ing. Jan Andreska, Ph.D. 


