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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…) 
Zmapování domestikace psa , jeho monofyletický původ z vlka, celková fenotypická 
plasticita tohoto nejvariabilnějšího savce vůbec 
 
 
 
 
 
Struktura (členění) práce: 
 
 
1. Úvod 
2. Domestikace psa domácího  
2.1. Fylogeneze a evoluce psa domácího  
2.2. Proces domestikace psa domácího 
2.3. Datování a geografický původ domestikace psa domácího 
3. Šlechtění a plemena psa domácího 
3.1 Bazální plemena  
3.2 Volně žijící synantropní psi  
3.3 Moderní plemena  
3.4 Rozdělení psích plemen podle American Kennel Club (AKC)  
3.5 Rozdělení psích plemen podle Fédération Cynologique Internationale (FCI)   
4. Morfologické rozdíly mezi vlkem a psem  
5. Morfologické rozdíly plemen psa domácího  
5.1 Adolf Portmann a jeho učení  
5.2 Morfogenetické pole 
5.3 Zbarvení a vzory 
5.4 Velikost těla  
Závěr  
Seznam literatury 
Přílohy  
 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?  
 
Ano 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?  
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Práce je standartní 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
 
Velmi dobrá 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce celkově dobře splňuje nároky kladené na práci bakalářskou, autor prokázal 
dobrou znalost relevantního písemnictví a vlastní orientace ve vybrané problematice 
 
 
 
 
 
Otázky a připomínky oponenta: 
 
Oponent nemá vážných připomínek, autor by měl během obhajoby plauzibilně 
zformulovat význam výzkumu domestikantů pro teoreticko-biologické poznání a pro 
zoologii 
 
 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis oponenta: 
 
 
 
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.  

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium
https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby
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