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1. CÍLE A HYPOTÉZY
Cílem bakalářské práce Jiřiny Vítkové bylo vytvořit literární rešerši, která by stručným a jasným způsobem
představila invazivního plzáka španělského; průběh jeho invaze v ČR a také metody hubení tohoto
závažného zemědělského škůdce. Všechny stanovené cíle práce byly beze zbytku splněny.
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ A FORMÁLNÍ ÚPRAVA
Předložená bakalářská práce představuje rešerši literárních pramenů (22 anglicky psaných článků, případně
kapitol z knih; osm česky psaných knih a článků; 12 internetových pramenů). Obsahuje všechny předepsané
náležitosti, navíc je doplněna o původní, experimentální část.
Teze je rozdělena do tří logicky provázaných částí. První pojednává o plzákovi samotném, druhá seznamuje
čtenáře s průběhem invaze nejen v ČR (v průběhu shromažďování literatury se totiž ukázalo, že zdrojů
pojednávajících o tomto tématu je k dispozici minimální množství), a poslední představuje možné varianty
boje s jedním z nejzávažnějších měkkýších polních škůdců vůbec. Text je vhodně doplněn barevnými
obrázky.
Práce je psána živým jazykem, čtivě a zábavně. K přitažlivosti textu přispívají i autorčiny vlastní pokusy
s hubením; stejně tak jako prezentace osobních názorů a subjektivního hodnocení poskytovaných informací.
Text je graficky pěkně upraven, práce obsahuje minimum chyb, především typografického charakteru.
3. KOMENTÁŘ VEDOUCÍ
Coby vedoucí této bakalářské práce jsem nadmíru spokojená: Jiřina mi pravidelně zasílala jednotlivé části
práce k posouzení a vždy doplnila vše, oč jsem požádala. Nebála se pracovat ani s anglicky psanou
literaturou, kterou se naučila efektivně získávat. Texty, které jsem od ní obdržela, svědčily o dobrém
porozumění cizojazyčným odborným článkům. Nebála se však proniknout ani na pole internetových stránek
pojednávajících o přípravcích určených k hubení plžů. V tomto směru sama navíc experimentovala s plzáky
z vlastní zahrady a nezalekla se ani experimentálních nezdarů (první verze pivní pasti). Spolupráce na této
bakalářské práci mě samotnou nesmírně bavila a velmi se těším na navazující diplomovou práci, která se
rovněž zaměří na nahé plže a jejich využití ve výuce.
4. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ
Předloženou práci plně doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm výborně.
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