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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, 
proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.): 

Diplomová práce se zabývá nepůvodními druhy živočichů na území České republiky. 
Vychází z pečlivé analýzy historických i současných dat uveřejněných ve vybraných 
časopisech (Živa, Vesmír, Ochrana přírody), dále je podrobněji představeno vybraných 28 
nepůvodních druhů živočichů na našem území. V závěru práce jsou uvedeny výsledky 
ankety mezi studenty (600 respondentů), jejíž cílem bylo zjistit znalosti o nepůvodních 
druzích (studenti rozhodovali, zda uvedené druhy patří mezi původní a nepůvodní druhy na 
našem území, či zda odpověď neznají). Byla zjišťována i znalost v definování nepůvodního
druhu. Proporcionalita teoretické a vlastní práce je 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.):

Formální stránku práce považuji za standardní, použité údaje jsou řádně citovány (je použito 
celkem 66 našich i zahraničních pramenů), výsledky jsou zpracovány i prezentovány 
obvyklým způsobem (včetně grafů), práce je strukturována logicky a přehledně. Množství 
překlepů či drobných nesrovnalostí je malé (např. uvedení dovozu bažanta v 11.století, 
v závěrečné tabulce je uveden jistě správnější rok dovozu 1330).  V závěru je vyhodnoceno 
5 hypotéz, které jsou uvedeny v úvodu. Výběr druhů k podrobnější prezentaci i do ankety 
považuji z hlediska didaktického za vhodný.  V příloze je uveden chronologicky seřazený 
přehledný seznam vybraných nepůvodních druhů živočichů pro naše území.   

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, včetně zpracovávání našich i zahraničních literárních pramenů. Za cenné spatřuji 
komplexní pojetí problematiky autorkou od analýzy literárních dat, didakticky vhodného 
výběru prezentovaných druhů až po dotazníkovou analýzu znalostí mezi studenty. Vzorek 
respondentů považuji za dostatečný, analyzováni byli žáci základních a středních škol i 
rozdíly ve znalostech mezi chlapci a dívkami.  Vyhodnocením ankety  byly získány zajímavé 
originální výsledky. Stálo by za to uvažovat (po určité úpravě) o jejich publikování např. 
v některém sborníku či časopisu (vhodný by byl např. elektronický recenzovaný časopis 
Envigogika).     



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

K diplomantce mám dotaz, jak vidí do budoucna problém nepůvodních druhů na našem území 
(bude jejich počet stále více narůstat či zda již zůstane přibližně na stejné úrovni?).

5. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě):

Předložená diplomová práce představuje standardní studii, obsahující všechny potřebné 
náležitosti, takže ji doporučuji komisi k přijetí. Za její zpracování doporučuji známku výborně 
(výsledná známka ale bude zahrnovat i předvedený výkon při vlastní obhajobě včetně 
zodpovězení položených dotazů).  

Datum: 6.6.2013                                                                                                                                      
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