
U N I V E R Z I T A   K A R L O V A 
P e d a g o g i c k á   f a k u l t a 

Katedra biologie a environmentálních studií 
 

 
HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

(Posudek školitelky) 

 

Předložila studentka: Kateřina Hušková 
Název: Synantropní živočichové a jejich využití ve středoškolské výuce 

Školitel: Dagmar Říhová, KBES PedF 
 
1. CÍLE A HYPOTÉZY 
Autorka si stanovila dva cíle. Prvním cílem bylo porovnání výskytu synantropních živočichů v 
budovách Gymnázia Teplice a v rodinném domě ve dvou ročních obdobích; druhým bylo zjistit 
znalosti žáků teplického gymnázia, vztahující se k tématu synantropismu živočichů a následně 
navrhnout odborný seminář rozšiřujícího jejich znalosti tématu. Oba cíle byly beze zbytku a velmi 
pečlivě splněny. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ A FORMÁLNÍ ÚPRAVA 
Práce o celkové délce 168 stran (z celkového počtu připadá 28 stran na přílohy) je psána čtivou, 
příjemnou češtinou bez chyb a překlepů; these je úhledně formátována a text perfektně stylisticky 
upraven. Práce obsahuje všechny předepsané náležitosti a má logickou, přehlednou vnitřní strukturu. 
První část je věnována výzkumu synantropních živočichů na dvou místech (G Teplice a rodinný 
domek v Teplicích) a srovnání zaznamenaných společenstev v letním a při podzimním lovu. Druhá 
část je věnována testování znalostí žáků G Teplice a návrhu specializovaného (a nečekaně akčního) 
synantropního semináře věnovaného seznámení s organismy obývacími lidská obydlí. 
Seznam literatury čítá 66 zdrojů. Všechny jsou řádně ocitovány jak v textu, tak v seznamu literatury. 
Práce je doplněna množstvím kvalitních autorských obrázků a grafů, názorně předvádějících spektrum 
ulovených úlovků; navržené výukové prezentace jsou atraktivní a vhodně sestavené. 
 
3. KOMENTÁŘ ŠKOLITELE 
Ani neobvyklá délka diplomové práce Katky Huškové není dostatečnou mírou ohromného objemu 
práce, který autorka při přípravě a sepisování textu odvedla. Katka si téma zvolila sama a vycházela 
přitom ze své bakalářské práce a dlouhodobého zájmu o často opomíjené nezamýšlené lidské 
souputníky. Sledovala výskyt synantropních organismů na dvou místech ve dvou obdobích, zjištěné 
výsledky porovnala a získané zkušenosti použila při návrhu výuky zaměřené právě na synantropy. Tu 
navíc připravila na míru škole, ve které polovina výzkumu proběhla: gymnasiu Teplice. 
Katka pracovala velmi samostatně, absolutní většinu organismů zvládla určit sama – a to i přesto, že 
je arachnofobičkou. Za to má můj obdiv: pustit se do faunistického výzkumu s vědomím, že narazím 
na organismy, jejichž přítomnost je mi nepříjemná, vyžaduje veliké odhodlání. Pracovala systematicky, 
plánovitě a byla schopná překonat i mé školitelské výpadky a opožděná čtení a komentáře. 
Výsledkem je působivá, pečlivě zpracovaná práce cílená na „indoorovou“ faunistiku, a zajímavý návrh 
výuky. Krom praktických, „školních“ výsledků je tu však i přínos čistě zoologický: Katka Hušková 
rozšířila známé české lokality s výskytem strašníka dalmatského (Scutigera coleoptrata) o Teplicko. 
Najde-li autorka čas publikovat metodiku navrženého semináře v časopise Biologie-Chemie-Zeměpis, 
budu velmi ráda. Veškeré dotazy přenechávám oponentce a práci plně doporučuji k obhajobě. 
 
 
4. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
Práci plně a s nadšením doporučuji k obhajobě; a z pozice školitelky ji též doporučuji k ohodnocení 
oceněním AGON. 
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