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Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Mgr. Roman Figura 
 
Datum: 15. 5. 2019 
 

Autor: Jakub Nový 
 
Název práce: Šlechtění a morfologické rozdíly plemen psa domácího 
 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce je přehledně shrnout fenomén domestikace a vznik plemen psa 
domácího. Popsat a pokusit se vysvětlit nesmírnou variabilitu plemen a v  
 neposlední řadě má za cíl pokusit se porozumět rozmanitosti plemen v kontextu 
variability savčího fenotypu.   
 
 
 
 
Struktura (členění) práce: Práce začíná přehledem evoluce psovitých šelem, 
pokračuje kapitolami o vzniku a klasifikaci plemen psa a nakonec se zaobírá 
variabilitou psího vzhledu. 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autor správně cituje velké množství relevantních literárních zdrojů. 
 
 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce obsahuje nástin budoucích možných analýz. Vše je uvedeno na odpovídající 
úrovni 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Výborná. 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 

Jako školitel velmi oceňuji aktivitu Jakuba Nového, originalitu 
v myšlení, schopnost pracovat s literárními zdroji a velkou 
samostatnost při tvorbě práce. 
Práce je napsána čtivým jazykem, přehledně členěná, autor 
korektně cituje a uvádí vlastní hypotézy. Autor se mnou během 
psaní práce intenzivně komunikoval a zohlednil mé připomínky. 
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Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: Roman Figura 
 
 
 
Instrukce pro vyplnění: 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování 
bakalářských prací – viz : 
https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 
a https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby 
  

 Tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 
 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře 

k jednotlivým bodům, celková délka by neměla přesáhnout 2 strany (jednotlivé boxy 
lze prodloužit i zkrátit)  

 Zaškrtávání políček: Vložte kurzor před políčko, klikněte pravým tlačítkem 
myši, zvolte Vlastnosti, vyberte Zaškrtnuto a OK. 

 
Instrukce pro doručení: 

 Posudek, prosím, zašlete v elektronické a rovněž tištěné formě. Elektronická 
verze bude zveřejněna s předstihem na internetu, tištěná poslouží jako 
součást protokolu o obhajobě. 

 Posudek v elektronické podobě ve formátu .pdf (případně .doc nebo .txt) 
nejpozději tři pracovní dny před obhajobou na e-mailovou adresu 
lucie.cermakova@natur.cuni.cz  

 Vytištěný a podepsaný výtisk stačí donést v den obhajoby na katedru. 
Katedra Filosofie a dějin přírodních věd PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2.  

 


