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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita
teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.)

Předložená bakalářská práce čítá celkem 98 stran, seznam pramenů se odkazuje na 23
položek.
Autorka zpracovala zoologicko ochranářská témata článků v časopisu Krása našeho domova.
Toto periodikum se jako první v českých podmínkách věnovalo ochraně památek a přírody.
Zpracováno je zde prvních 24 ročníků.
Autorka využila kompetencí získaných paralelním studiem historie, což vedoucí konstatuje
s potěšením. Propojení biologie a historie se začasté nesetkává s pochopením, což je bezesporu
škoda.
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 odpovídající, jazykový projev kultivovaný, citování literatury odpovídá
normě, text je přehledně členěný.
3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, možný praktický přínos silné
a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.):

Za důležité vedoucí pokládá fakt, že práce zachycuje počátky ochranářského uvažování v době,
kdy se toto myšlení a uvažování teprve vytvářelo. U ochrany přírody zachycuje počátky
druhové ochrany i počátky ochrany krajiny jako celku. Zároveň je možné pozorovat i určitý
vývoj filosofie ochrany přírody.
Pokud by autorka v práci pokračovala formou rešerše a následné komparace s jinými zdroji, bylo
by žádoucí se věnovat také konkrétním autorům, jejichž statě se v časopisu objevují.
4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ:

1/ Popište prosím stručně alespoň dva autory článků, namátkou vybírám Miloše Záleského a
Jana Svatopluka Procházku.
2/ Míní autorka pokračovat v započaté práci ve své práci diplomové?
5. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ

Práce rozhodně vyhovuje nárokům na bakalářské práce předkládané na KBES Pedagogické
fakulty a tudíž ji doporučuji komisi k přijetí.
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