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

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

 

Práce obsahuje 49 stran a dvě přílohy, soupis použité literatury zahrnuje 33 použitých 

literárních pramenů a 4 internetové zdroje.  Bakalářská práce se týká  historického výskytu 

velkých šelem na území Českomoravské vrchoviny, východních Čech a severní Moravy. 

Jde o rešerši rozdělenou na 5 základních kapitol, nejprve je zpracován vývoj krajiny 

utvářené aktivitami člověka a pak jsou postupně probrány jednotlivé šelmy, tzn. medvěd, 

vlk, rys a kočka divoká.  U jednotlivých druhů jsou uvedeny systematické zařazení, 

historický výskyt a zda se druh objevuje v českém narativu, jsou zde také uvedeny 

přehledné tabulky obsahující všechny dostupné informace o nálezech, pozorování i 

zástřelech.   

      

 

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.): 

 

Jazykový projev a grafická úprava je na dobré úrovni, použitý text je citován obvyklým 

způsobem, členění textu, uspořádání kapitol je logické a přehledné.  V textu se nachází jen 

minimum překlepů či drobných nesrovnalostí. V textu nejsou žádné podstatné odborné 

chyby nebo nepřesnosti. 

 

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

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

 

Celkový dojem z diplomové práce je příznivý, autorka se dostatečně podrobně seznámila 

s danou problematikou a pečlivě se věnovala zpracování historických dat. Úkolem oponenta 

je ale také upozornit na nedostatky či chyby. V kapitole o vývoji regionu chybí konkrétnější 

údaje o historické a recentní charakteristice sledované krajiny, její lesnatosti, skladbě lesů, 

poměrech ploch jednotlivých ekosystémů (pole, louky, vodní plochy, zastavěná plocha, 

rozmístění a četnost sídel), charakteru zemědělské výroby a dalších zásahů člověka. Zajímavé 

by byly informace také o fragmentaci zdejší krajiny vozovkami. V přehledu literatury 

nacházíme přeházené pořadí citovaných pramenů, u téhož autora je třeba řadit dle letopočtů, 

nejprve se uvádí samostatný autor, teprve pak autor se spoluautory. Pokud jsou uvedeny 

prameny od téhož autora ze stejného roku, je nutno je odlišit indexy a), b). U kapitoly 

Zoologická charakteristika kočky divoké je uveden odkaz na jakousi encyklopedii, ovšem bez 



přesné citace. Ne vždy jsou v textu citovaní autoři uvedeni v seznamu literatury. U 

jednotlivých druhů šelem jsou uvedeny tabulky nálezů, u nichž ale není uvedeno, zda se jedná 

o převzetí z jednoho literárního zdroje či z vícero zdrojů (citace musí být jednoznačně a 

konkrétně uvedena).  Stránky bakalářské práce nejsou průběžně číslovány (jsou uvedeny jen 

v obsahu), což ztěžuje orientaci v textu.           

     

4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ: 

 

Na bakalantku mám několik dotazů: 

 

1/ jak autorka vidí budoucnost uvedených šelem ve sledovaných regionech? 

2/ lze odlišit pobytové stopy kočky divoké a ferálních koček „domácích“? 

3/ existují nějaké historické zprávy ze sledovaných regionů o útocích zdivočelých psů (někdy 

zaměňovaných s vlky) ?  

4/ jak velké jsou domovské okrsky (home range) u sledovaných druhů šelem?  

 

5. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

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

 

Práci považuji za pečlivě zpracovanou, uvedené nedostatky mají spíše formální charakter, 

takže ji doporučuji komisi k přijetí a za její zpracování doporučuji známku výborně. Konečná 

souhrnná známka bude ale závislá i na  předvedené obhajobě bakalářské  práce a zodpovězení 

dotazů komise.    
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