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Jejím cílem je prozkoumat chovy a jejich využití na pražských školách. Práce je členěna podle 

obvyklých zvyklostí na teoretickou a výzkumnou část, obsahuje diskusi, závěr a seznam literatury a 

přílohy. 

S touto diplomovou prací jsem měla jako vedoucí hodně práce. Na začátku se změnila rodinná situace 

autorky a z toho vyplynula potřeba změnit zadání práce, protože původně naplánovaný výzkum byl 

nerealizovatelný. Bylo proto potřeba vypracovat nový výzkumný plán, změnit název práce atd. 

Přesto, že bylo téma takto aktualizováno, měla autorka během psaní měla velkou tendenci se od 

názvu a tematického zaměření práce opakovaně odkloňovat různými směry. Vždy, když narazila 

v literatuře na „něco zajímavého“, ocitlo se to v práci (např., co má občan ČR dle stávající legislativy 

udělat, když najde u silnice přejetého jezevce). Bylo těžké udržet výzkumnou linii a zaměření na 

pražské základní školy a logické uspořádání práce. Na konci jsme tedy musely vymazávat velké 

množství textu, který s prací souvisel již jen okrajově. Autorka, která má v dané problematice velkou 

profesní znalost, opakovaně sklouzávala od stylu vědecké práce ke stylu metodické příručky. 

Nicméně – po vší urputné práci a opakovanému přepracovávání – mám pocit, že se diplomová práce 

mimořádně podařila a že je správně v této poslední verzi dobře logicky strukturovaná. 

Teoretická část diplomové práce čerpá z neuvěřitelných více než 100 zdrojů, a to včetně velkého 

množství zdrojů cizojazyčných. Rešeršní přehled ke studované tématice je skutečně unikátní a 

nevídaný. Autorce se (po mých velkých intervencích) celkem podařilo udržet cíl rešeršní části práce 

(připravit teoretické zázemí provedenému výzkumu). 

Výzkumná část popisuje kvantitativní výzkum na pražských školách, který byl dobře naplánován a 

zrealizován ve školním roce 2017/2018. Ačkoli se jedná o kvantitativní výzkum, byly stanoveny 

výzkumné otázky, ne hypotézy. Osloveni byli ředitelé všech 278 pražských škol, odpověď byla získána 

od 86 (31%), což odpovídá obvyklé návratnosti. Výsledky jsou velmi přehledně zpracované a dobře 

diskutované; přinášejí zajímavé poznatky. Je škoda, že nebyla provedena jejich statistická analýza. 

 



 

Přes opakované opravy, které jsem do pracovních verzí práce prováděla, zůstaly v diplomové práci 

typografické i pravopisné chyby; ovšem již v téměř zanedbatelné míře. 

Otázky: 

1. Kdybyste měla vybrat jeden jediný druh pro účely školního chovu, jaký byste vybrala? 

2. Jaké je nejčastěji chované zvíře v pražských školách? Proč? 

 

Celkový dojem: práce naplňuje požadavky kladené na diplomové práce. Doporučuji k obhajobě a 

navrhuji známku ………………... 

Doufám, že autorka předloženou práci využije jako základ pro napsání metodické příručky pro učitele 

a že společně připravíme shrnující odborný článek z těchto velmi zajímavých dat. 

 

V Lysé nad Labem 20.12.2018                                           PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 


