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

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

 

     Práce obsahuje 113 stran včetně příloh. Jde o práci rešeršní, nicméně  z textu je zřejmé, že v řadě případů 

autor nečerpá jen z literatury, ale i z vlastních chovatelských zkušeností.  Jednotlivé kapitoly věnované obecně 

obojživelníků  (anatomie, morfologie, biologie, ochrana, rozšíření, význam pro člověka a ohrožení) jsou 

zpracovány velmi podrobně s využitím velkého množství literárních zdrojů (celkem téměř 80), a to včetně 

zahraničních. Zejména v kapitole věnované teraristice a konkrétním návodům na chov osmi druhů obojživelníků 

jasně vysvítá  jeho víceletá chovatelská praxe.  

 

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.): 

 

Formální úprava je standardní včetně přejímání informací z literatury (a to i  internetových zdrojů, které 

považuje autor v některých případech také za důležité). Jazykový projev je v celku dobrý, i když zřejmě 

časový pres při dokončování práce neumožnil ještě s textem více stylisticky pracovat, což by bylo vhodné 

(stejně tak se z toho důvodu zřejmě nepodařilo zařadit více fotografií - sám autor  fotograficky projevy  

obojživelníků dobře dokumentuje).  Text je členěn logicky a vcelku přehledně.  

 

 

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

a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

 

Mohu konstatovat, že práce byla sepisována s enormním zaujetím a se snahou zpracovat co největší množství 

informací, což místy ubírá na její čtivosti. Text je ale informačně nesmírně bohatý a může tak dobře posloužit 

začínajícím teraristům včetně pedagogů, kteří chtějí zřídit vivárium ve škole, jako dobrý návodný text.    

 

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

 

Jak by chtěl autor koncipovat svou diplomovou práci? 

 

 

5. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 

 

Předložená bakalářská práce splňuje základní požadavky na tyto práce předkládané na KBES, a proto ji 

doporučuji komisi k přijetí. 
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