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Formální spln ní zadání práce:
Bakalá ská práce v podstat odpovídá zadání. P ibližný rozsah práce je dodržen, vybavení
práce p ílohami odpovídá zpracovávanému tématu. Autorka bakalá ské práce respektovala
zadání práce. Pouze není jasný podíl terénního výzkumu, který uvádí v metodice práce, p i
zpracování práce. Sou ástí zadání práce není doporu ená osnova, proto tento aspekt nelze
posoudit.
Obsahová úrove práce:
Práce je p edevším kompilací existující literatury k problému. Struktura práce je logická, její
hlavní cíle jsou jasn formulovány a hlavní výsledky jsou uvedeny a jsou reakcí na
stanovené cíle. Zcela v souladu se zadáním je pozornost v nována základní charakateristice
zoologických zahrad na území eské republiky. Domnívám se, že sou ástí práce mohl být
celkový komparativní p ehled zoologických zahrad (nap . srovnávací tabulka vytvo ená z
tabulek 12,13 uvedených v p íloze) a p ehledová mapa, která je uvedena pouze na
p iloženém CDromu m la být sou ástí práce.
Úrove práce s literaturou, cita ní aparát:
Úrove práce s disponibilní literaturou je problematická. Hlavní p ipomínka sm uje ke
skute nosti, že celé odstavce jsou opsány z jediného zdroje, který je sice uveden v seznamu
literatury, ale není u opsaných ástí citován, což je v rozporu s cita ní etikou. Z celé práce je
z ejmé, že základ práce tvo í ásti publikované zprávy Jiroušek, V. T. et al.: "Zoologické
zahrady v eské republiky a jejich p ínos k ochran biologické rozmanitosti" a ásti www
stránek jednotlivých zoologických zahrad, kdy jsou podobn kopírovány celé ásti textu.
Domnívám se, že problém je jednak v korektnosti citací, jednak nevyužití možnosti více
zdroj informací. Postrádám nap íklad využití výro ních zpráv jednotlivých zoologických
zahrad (uvedeny jsou pouze u dvou) nebo nevyužití publikace Jiroušek, V. T.: "Analýzy stavu
environmentálního vzd lávání, výchovy a osv ty (EVVO) v zoologických zahradách v R".
Celkov hodnotím, že citace nejsou uvád ny korektn . Nejednotn jsou uvád ny citace www
stránek. Uvedený po et titul v seznamu literatury, vyjma intermetových stránek, (pouze 4) je
nedostate ný.
Jazyková a grafická úrove práce:
Jazyková úrove textu je dostate ná. Úrove tabulek, graf a kartografických p íloh je v
pouze áste n souladu s kartografickými zásadami a formálními požadavky. Po formální
stránce mám k práci následující p ipomínky: text práce není zarovnán, nízká je grafická
úrove tabulek a graf (p ílohy . 4), tabulky nejsou logicky azeny, mají nejednotnou úpravu,
v etn zarovnání a r zného formátu.
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchaze e
K p edkládané práci mám zásadní p ipomínku ohledn autorství práce a korektnosti citací
(viz výše). Text práce mohl být dopln n více schématickými ná rty a vý ezy map s
podrobn jšími lokalizacemi. Záv r v podob uvedené v bakalá ské práci je nyvyhovující a
hodí se spíše jako úvod do seminární práce na st ední škole. Nejsou v n m shrnuty
dosažené výsledky a není ani komparací i sumarizací zjišt ného.

Celkové hodnocení práce:
Nejv tším kladem práce je ucelený p ehled o zoologických zahradách v R, který však z
velké ásti není rešerší, ale pouze p evzetím již existujícího textu. Domnívám se, že
zpracovávané téma umož uje další prohloubení i pokra ování a mohlo být již uvedeno
v bakalá ské práci. Slabou stránkou je vedle grafického zpracování textu a zp sobu citací
zejména p vodnost textu. Za nevyhovující považuji záv r práce.
Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Práci s výhradami doporu uji k obhajob . P ed obhajobou navrhuji hodnocení bakalá ské
práce známkou dob e, pouze však za p edpokladu, že bude obhájena otázka autorství textu
práce.
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