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

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

 

Zubr evropský je člověkem vracen do přírody Česka. Protože se jedná o živočicha 

mohutného, na kterého lidé prozatím nejsou zvyklí, je velmi podstatné toto téma inkorporovat 

do výuky, v podstatě jako určitou prevenci obav veřejnosti.  Metodicky autor postupuje 

správně a logicky, soustřeďuje historické informace,  a výsledně zpracovává modelovou 

exkurzi, kterou podvakrát realizoval. 
      

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 zcela odpovídá standardu obvyklému na PedF UK. Formální členění je 

logické, jazykový projev nadstandardní. 
     

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

a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

     

Je patrné, že autor původně studoval kromě biologie i historii. O tom svědčí  jistota, se kterou 

kolega zpracovává historické údaje, podstatné pro vyhubení zubrů a jeho datování. 

Praktickým přínosem by byl článek do BCHZ,  který by pedagogickou veřejnost seznamoval 

s výsledky diplomové práce a zejména s exkurzními možnostmi u popisovaného druhu. 

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

 

Otázky přenechávám oponentovi. 

Připomínka pouze jedna, autor nepracuje s žádnou modernější paleozoologickou studií, která 

by práci jistě doplnila. 
 

5. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 

 

Diplomová práce Tomáše Řezáče plní požadované parametry. Práci doporučuji komisi 

k přijetí. 
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