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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita 
teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.):  
 
Diplomová práce čítá i s přílohami 131 stran. Autorka pracuje s 27 klasickými prameny a 5 
internetovými zdroji. Je věnována výukovému využití CHKO Třeboňsko, zejména ale Národní přírodní 
rezervace Stará a Nová řeka ve výuce botaniky. 
Práce je členěna do 2 hlavních kapitol.     
 
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, forma citací pramenů i grafická úprava jsou standardní. Práce je provedena 

formálně zcela správně. 
 
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 dobrý. Je patrné zaujetí tématem i zájem autorky o 
aplikovanou výuku v reálném prostředí. 
 
4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 
 
1. Popis historické držby území je značně mezernatý. S ohledem na to, že postupně měnící se stav 
držby je poměrně dobře znám, pokládá oponent tento popis za matoucím způsobem nepřesný. 
2. Oponent sice chápe, že nejde o historickou práci, ale s ohledem na dostupná fakta by mohla 
autorka dějiny rodu Vítkovců popisovat výrazně přesněji, totéž se týká i Krčínova postupu při stavbě 
Nové řeky. 
3. Využití NPR ve výuce je z právního pohledu omezené a komplikované. Jak a za jakých okolností lze 
taková území didakticky vůbec využívat? 
4.  Na straně 28 řádek 5 užívá autorka nevhodnou formulaci pro mizení druhů, nemizí stavy, ale právě 
druhy. 
 
5. CELKOVÉ HODNOCENÍ  
 
 Práci doporučuji komisi k přijetí. 
 
 
 
Datum:  9.5.2016                                                                                           Ing. Jan Andreska, Ph.D. 


