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

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

 

Bakalářská práce obsahuje 49 stran a dvě přílohy, autorka pracovala s 33 literárními prameny 

a 4 internetovými zdroji.  Bakalářská práce se rešeršní formou zabývá výskytem a úlovky 

velkých šelem v regionu Českomoravské vrchoviny, a k ní přiléhajících regionů 

východních Čech a severní Moravy.  

Dělení práce na 5 kapitol je logické, kapitola věnované vývoji krajiny předchází 4 konkrétním 

kapitolám,  tedy popisu výskytu čtyř šelem v popisovaném regionu.       

 

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 jsou na požadované úrovni. Také ostatní formální 

náležitosti jsou zcela odpovídající obvyklé úrovni. Drobné překlepy práci neznehodnocují. 

 

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

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

 

Práce poskytuje pozitivní dojem. Jejím praktickým přínosem je zejména konkrétní představa 

o výskytu šelem v regionu, kde se prozatím chyběly komplexně pojaté údaje. Mapování 

výskytu je obvykle snadné, je li údajů dostatek, což ale v regionu Českomoravské vrchoviny 

nenastává. O to byl uložený úkol nesnadnější. Kritické připomínky ponechává vedoucí 

oponentovi. Neočíslování stran práce je chyba způsobená spěchem při odevzdávání, a tedy 

zcela zbytečná. 

 

     

4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ: 

 

Vznáším jediný dotaz, a to existuje-li možnost porovnání někdejších a současných možností 

migrace šelem  ( a také velkých savců obecně). 

 

 

 

 



5. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

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

 

Práce plní veškeré požadované parametry od podobných prací požadovaných.  

Navrhuji známku výborně.   
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