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

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

 

Problematika nepůvodních druhů nutně proniká do školní výuky jako téma bytostně aktuální. Znalost 

nepůvodních druhů jako téma práce není zcela původní, autorka nicméně docílila konzistentně působící práce.  

 

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 nezvykle vysoký. 

Přesto ta část práce, která je věnovaná zoologii, působí 

spíše kompilativním dojmem, ačkoli prostoru pro komparaci se právě zde nachází relativní dostatek.Hypotézy 

pak působí dojmem umělým, což je zbytečné, neboť hypotézy obecně nejsou u tohoto typu prací nezbytné. 

 

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 nepochybně pracovala samostatně. 

Za silnou stránku práce pokládám autorčinu dobrou schopnost práce s mateřským jazykem, za slabší místa 

pokládám přítomné konfuse; jako příklad bych uvedl sdělení, že původ dunajských úhořů je v povodí Rýna, 

což je bez bližšího vysvětlení nutně matoucí, nebo popis šíření ondatry, kde se dozvídáme, že: bylo několik 

párů vypuštěno několik párů (strana 50).  

 

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

 

1. Který nepůvodní druh živočicha pokládá autorka ze principielně nejnebezpečnějšího člověku? 

2. Původ  candáta v povodí Labe je nutně sporný, například chybí v Handschově soupisu ryb Labe. 

Apriorní konstatování, že jde o na celém našem území druh původní, by tedy patrně neobstálo? 

3. Podle jakého klíče autorka vybírala původní druhy do dotazníku? 

 

 

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 velmi dobře. 
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