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

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

 

Bakalářská práce o 134 stranách je věnována želvám, jejich chovu včetně chovatelských 

zásad, právním souvislostem chovu a výskytu v ČR. Práce je z principu rešeršní. 

 

 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.): 
 

Práce je sice napsaná pregnantním jazykem, nutno však poznamenat, že její kvalitu 

poznamenává řada překlepů, kterým se šlo nepochybně vyhnout. Je patrné, že práce byla 

odevzdávána pod časovým tlakem, a pro příští podobné situace je tak třeba autorce doporučit 

lepší časové rozvržení. 
 

 

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

slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

 

Celkový dojem z bakalářské práce je pozitivní, zároveň se nelze vyhnout kritickým 

poznámkám. Autorka dostatečně nepronikla do literatury a pramenů. Excerpce dat o velmi 

podstatném jevu, tedy výskytu želvy nádherné v ČR je jednoznačně nepostačující, k tématu 

existuje řada zde nepoužitých a relativně snadno dostupných prací.  

Práce může posloužit jako jednoduchý manuál pro začínající chovatele, pro širší použití by 

však vyžadovala významné rozšíření.  

Je zjevné, že se jedná o práci začátečnickou, a jako takovou je nutno práci třeba posuzovat. 

Kritické poznámky by měly, pokud se snad autorka rozhodne pro pokračování v tomto tématu 

v magisterském studiu, vést ke zlepšení kvality zpracování tématu. 
 

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

 

1/ Jak lze odhadnout četnost populace želvy nádherné v České republice? 

2/ Je jasné, že názory chovatelů a zákonodárců na potřebná opatření omezující chov se 

významně liší. Kde zde vidíte nejvýznamnější kolizi? 

3/ Jaké opatření proti únikům želvy nádherné z chovů by bylo podle názoru autorky skutečně 

efektivní? 

 
 

 



5. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

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

 

Práce přes kritické poznámky splňuje požadavky na ni kladené a proto ji k obhajobě 

doporučuji s návrhem na klasifikaci velmi dobře. 
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