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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ  

 

Bakalářská práce obsahuje 108 stran, je tedy poměrně rozsáhlá. Je to dáno tím, že autor pojal 

zpracování tématu vskutku ze široka, což ale nepovažuji za zbytečné s ohledem na zřejmé 

souvislosti.   Cílem práce bylo vylíčit historii užívání toxických látek lidmi od počátku až do 

současnosti a zjistit, kdy se jedy staly nepřijatelnými ve společnosti a na území našeho státu, 

zejména pak v myslivecké legislativě. Dále je uvedeno  používání volně dostupných jedů v 

lékárenství a vnímání a postoje k živočichům. Uvedeny jsou informace o toxikologii (včetně 

průmyslové) a působení jedů, zmíněny jsou i bojové chemikálie.   Zmíněna je i historie 

travičství.  

  

2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA  

 

Jazykový projev,  citování použité literatury a grafická úprava jsou standardní, práce je 

přehledná, k čemuž přispívá i její formální úprava. Úroveň shromáždění a zpracování dat 

považuji za zcela vyhovující.  

 
 

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  

     

Celkový dojem z diplomové práce je velmi dobrý. Z rozsahu i obsahu je vidět hluboký zájem 

autora o zvolenou problematiku. Dokládá to nezvykle velký počet zpracovaných literárních 

zdrojů (hlavních zdrojů použito 86, dále pak velké množství dílčích článků z různých 

časopisů). Velmi cenná je tematická rešerše článků z loveckých a mysliveckých časopisů od 

konce 19. století takřka po současnost. Důležitý  je také historický přehled právních úprav 

v zákonech a dalších předpisech, které se dotýkaly použití jedů. Kromě klasifikace jedů je  

zajímavá a  čtivě napsaná kapitola o historii travičství a užívání jedů. Zvláštní pozornost byla 

věnována vývoji lékárenství a používání toxinů v myslivecké praxi v podobě jedovatých 

návnad či v zemědělství, a to i s ohledem na legislativu platnou v té které  době. Autor 

prezentuje  vyčerpávající exkurs do historie těchto aktivit. Konstatuje také, že tradice 

používání velmi nebezpečných látek proti živočichům  přetrvává i poté, co byl lov pomocí 

jedu před skoro 30 lety v České republice zakázán (v roce 1992 byly jedy v myslivosti plošně 

zakázány pro ČR). Nicméně zákazy, které v současnosti platí, jsou soustavně obcházeny. 
 

4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 

 

1/ Jak lze využít získané výsledky ve výuce na základní a střední škole, a protože jde svým 

způsobem o průřezové téma, tak v jakých předmětech?  



2/ S otravami souvisejí termíny „ciguatera“  a „fugu“, jak? 

3/ Které organismy se používají při testech toxicity? 

4/ S kterými jedovatými živočichy se častěji mohou naši žáci a studenti setkat při exkurzích? 

5/ Jaká je asi objasněnost případů otrav zvěře karbofuranem?   
 

5. CELKOVÉ HODNOCENÍ  

 

Celkový dojem z předložené bakalářské práce je velmi dobrý. Autor splnil v úvodu stanovené 

cíle. Vzhledem k vysoké kvalitě práce, splňující  veškeré náležitosti vyžadované na KBES, ji 

jednoznačně doporučuji komisi k přijetí. 
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