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

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

 

Práce s přílohami obsahuje 100 stran, seznam literatury čítá 18 publikací, navíc bylo využito 

větší množství informací z různých internetových zdrojů. Diplomová práce se zabývá  

zmapováním historického výskytu zubra evropského na českém území a posouzením významu 

jeho působení na okolní krajinu. Cílem práce bylo zachytit změny a vývoj četnosti výskytu zubra 

na našem území a poukázat na význam reintrodukčních  snah, které ho jako klíčový druh provází. 

Důležitou součástí práce byla příprava, realizace a vyhodnocení dvou exkurzí, při kterých se žáci 

vypravili na pozorování zubrů přímo do terénu. Proporcionalita teoretické a praktické části práce 

je vyvážená.   
      

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 a citování literatury je standardní, text je přehledný, grafická úprava příloh a 

formální členění kapitol je plně dostačující. Jazykový projev je kultivovaný. 
     

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

a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

     

Celkový dojem z práce je pozitivní, autor se zhostil zpracování zadaného tématu se zjevným 

zájmem, se snahou se podrobně s problematikou seznámit a získané informace přístupnou 

formou prezentovat.  Příkladný je historický exkurs, týkající se nejen našeho území, ale i 

zahraničí. Za vhodné spatřuji občas do textu vkládané doslovné citace z použitých literárních 

zdrojů. Jen výjimečně se objevují gramatické chyby  (str. 13, síh ostrorypý – síha ostrorypého, 

str. 21 – bizoní - bizonní), což jen dokládá pečlivou práci s textem před jeho odevzdáním. 

 

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

 

K textu mám následující připomínky: 

1/ Vědecký název živočichů se píše kurzívou 

2/ Stanovení šesti hypotéz (str. 10) je jen v obecné rovině bez přesné definice míry 

sledovaného parametru, takže na ně nelze konkrétně (matematicky) reagovat při jejich 

hodnocení (str.85), autor vychází do značné míry ze svých pocitů.  Pregnantnější by bylo 



hodnotit hypotézy matematicky, např. procentuálně. Na str.85 je uvedeno, že  „tato hypotéza 

je platná“, lépe je ji ale hodnotit, zda byla či nebyla potvrzena     

3/ Na str. 12 je tabulka vymizelých druhů ze zdroje publikovaného v roce 1989, stálo by za to 

zmínit i současný stav názorů podle posledního Červeného seznamu obratlovců z roku 2017 

(možná ale, že diplomová práce byla odevzdána před zveřejněním tohoto seznamu) 

 

Otázky na diplomanta k zodpovězení: 

Str.14 – používá velbloud tuk hrbu jako zdroj vody?    

Str. 53 – jak chápe autor „zdárný návrat“ lososa do našich vod, resp. jaké jsou skutečné 

výsledky reintrodukčních snah na našem území ? 

Jak autor chápe termín „klíčový druh“? 

Je nějaký rozdíl mezi reintrodukcí a repatriací? 

Hodlá autor zpracované výsledky publikovat?  
 

5. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 

 

Práce podle mého názoru plně vyhovuje nárokům na diplomové práce předkládané na KBES 

Pedagogické fakulty a tudíž ji doporučuji komisi k přijetí. 
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