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1. CÍLE A HYPOTÉZY: Cíle práce jsou formulovány srozumitelně a splněny v plném rozsahu. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ: Diplomová práce je zpracována kvalitně, s metodikou odpovídající 
zadanému tématu, s vyváženým poměrem vydatné rešerše a vlastní terénní práce a také 
promyšlenou didaktickou částí, která na rešerši a výsledky terénních průzkumů vhodně a logicky 
navazuje.  
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA: Text práce obsahuje minimum překlepů a jiných chyb. Vydatnější rozsah 
práce je logicky a přehledně členěn. Prezentaci výsledků formou nálezových tabulek oceňuji. Žádné 
zásadní citační odkazy nepostrádám.  
 
4. KOMENTÁŘ OPONENTKY: Pomyslné či doslovné „odtržení od přírody“ může někdo považovat 
za jeden z hlavních definujících znaků „moderního městského člověka“. V tom největším extrému pak 
jsou takoví lidé často velice překvapeni, když naleznou nějakou tu přírodu ve své nejtěsnější blízkosti 
– u sebe doma nebo na pracovišti. Zpravidla jde o nejrůznější synantropní druhy a nemálo lidí stále 
udivuje, jak se tito vyslanci z „odtržené přírody“ dokázali pevně přimknout k člověku. Výčet druhů 
nalezených ve školních budovách i rodinném domě obsahuje téměř všechny taxony nejčastěji 
dotazované v internetových určovacích skupinách. Čím více člověk takových vosíků francouzských, 
plzáků španělských, rušníků diviznových, pokoutníků, vroubenek amerických, koutulí, zápřednic, 
rybenek a podobné „havěti“ pro veřejnost určí, tím více ocení jakoukoli snahu pedagogů naučit své 
žáky rozeznávat aspoň základní synantropní druhy a v případě možného zdravotního rizika také 
základní pravidla bezpečného soužití. Jeden příklad za všechny: Kdysi hojných a obecně známých 
štěnic se všichni neustále až zoufale obávají, ale bezpečně takovou štěnici pozná málokterý dnešní 
laik, takže lidé často panikaří kvůli úplně jinému hmyzu. Každý projekt, který se pokusí žákům 
představit zejména synantropní bezobratlé trochu jinak než jako ceník firem provádějících jejich 
fyzickou likvidaci nebo obecně předávaný návod na jejich hubení lidovými prostředky, má skutečně 
velký potenciál praktického přínosu. Tato práce, a zejména navrhovaná výuková část pro žáky 
biologického semináře, u kterých lze očekávat větší vnímavost a zájem o téma, v sobě má tento 
potenciál. Ráda jsem si ji přečetla. Pro případnou publikaci toho nejzajímavějšího z této diplomové 
práce si umím představit výčet těch nejhojnějších nebo nejraritnějších nálezů popularizační formou 
jako návod na zajímavé „safari“ v nejtěsnější blízkosti člověka a právě žáků ve škole. 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ  
Jeden dotaz k výukové části práce a lovu synantropních druhů v domácnostech žáků: Jak by autorka 
práce v pozici vyučujícího reagovala na přinesený úlovek společensky „stigmatizovaných“ taxonů – 
veš, blecha, šváb, štěnice – aby se lovec nebo lokalita lovu nestaly terčem posměchu pro ostatní 
účastníky výuky? 
 
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ:  Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
V Praze dne 9. května 2022           Mgr. Jana Škodová 


