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 Předložená diplomová práce shrnuje dostupné informace o chovu a využití zvířat ve 

výuce v pražských základních školách. Předložený text je výsledkem dobré kompilace 

dostupné literatury (teoretická část) a kvantitativního výzkumu (praktická část), který byl 

založen na vyplnění internetového dotazníku s otázkami spojenými s tématem práce na 

základních školách, které se chovu zvířat v Praze věnují.  

Téma práce považuji za vhodně zvolené, aktuální a přínosné. Zvláště dobře hodnotím pečlivý 

přístup autorky k celému tématu komplexně, což nebývá časté. Díky dobrému zpracování práce 

autorkou jsou na území Prahy zjištěny zajímavé poznatky vhodné pro další využití 

v pedagogické činnosti i dalšími školami či zařízeními které by chtěli v činnosti se zvířaty začít 

v budoucnu pracovat.  

Předložená diplomová práce má přiměřený rozsah a logickou strukturu, rozsah jednotlivých 

kapitol odpovídá jejich významu.  Práce je psána česky, bez chyb a překlepů, velmi příjemnou 

formou. Obsahuje všechny předepsané náležitosti a kapitoly (vč. srozumitelného anglického 

abstraktu), je doplněna vhodně zvolenými a zpracovanými grafy a množstvím příloh. V případě 

některých příloh a zvláště pak číslo 2 o chráněných rostlinách mi ale poněkud chybí návaznost 

na téma práce.  

Jednotlivé cíle autorka v práci splnila. Velmi dobře a komplexně zpracovala teoretickou část, 

zvláště jednotlivé živočichy a jejich vhodnost pro užití ve škole, včetně doporučení z již užitých 

metod a programů. Zde bych ocenil i osobní postřeh z praxe autorky, který by rozšířil pouze 

citované užití z pestré literatury. Dále je pro praxi a inspiraci novým začínajícím školám jistě 

přínosné i množství legislativních opatření a formulářů, které musí školy zpracovávat při 

samotném vlastním chovu. Metody výzkumu i samotné praktické provedení včetně 

promyšleného načasování při rozesílání emailem považuji za vhodně zvolené pro daný účel.  

Spektrum použité literatury je poměrně široké a je vhodně citováno. Autorka využila velmi 

dobře svého přehledu ve vybraném tématu v zahraniční literatuře.   

 

Otázky k obhajobě: 

Autorky bych se v rámci obhajoby rád zeptal na tyto otázky: 

Znáte nějaké organizace působící v ČR, které mají podobný názor jako RSPCA? 

Jaký je rozdíl v přístupu užití živých zvířat při výuce v ČR a Velké Británii? 



Proč jste nezařadila do dotazníku otázku týkající se využívání návštěvních programů 

mimo školu? 

Proč jste nezařadila do dotazníku otázku týkající se využití přinesených zvířat 

samotnými žáky nebo rodiči do škol? 

 

Odpovědi na tyto otázky si prosím připravte předem a otázky zodpovězte v rámci obhajoby.  

Přes uvedené drobné výhrady práce podle mého názoru velmi dobře splňuje základní podmínky 

kladené na diplomové práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 14. ledna 2019 

 

 

 

 

 

        Mgr. Vlastimil Jura 

               oponent 
 


