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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita 

teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.):  

 

     Diplomová práce obsahuje i s přílohami 78 stran,  použitých zdrojů k sepsání práce bylo 30. Práce se zabývá 

tématem školních chovů obratlovců, při řešení byla použita dotazníková metoda zjišťující zkušenosti pedagogů 

nejen v rámci ČR, ale i z Norska, Polska a Španělska. V úvodu jsou popsány výhody i nevýhody chovů 

živočichů ve školním prostředí. Zmíněna je hygiena a rizika spojená s chovem zvířat a nejčastější zoonózy (např. 

salmonelóza, leptospiróza, lymfocytární choriomeningitida).   Zmíněny jsou stručně i alergie a zoofobie. Zvláštní 

kapitola je věnována výběru vhodného zvířete a péče o něj. Zajímavá je kapitola věnovaná sociálnímu a 

psychologickému vlivu zvířat na člověka.  Zvláštní pozornost je věnována právním aspektům, zmíněny jsou 

důležité zákony a vyhlášky, které se chovů dotýkají – autorka uvádí, že neexistuje přímo legislativní předpis, 

který by se chovů ve školách týkaly.   

 

2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, grafická úprava, 

přehlednost a dodržování předepsaného formálního členění kapitol, úroveň shromáždění a zpracování údajů a 

závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.): 

 

    Jazykový projev je dobrý, překlepů je v práci minimálně. Citování použité literatury je uvedeno obvyklým 

způsobem. Text je členěn přehledně a logicky, odděleny jsou vlastní údaje od dat převzatých, a to včetně 

fotografií.  Počet pramenů použité literatury je pro tuto bakalářskou práci dostatečný, kvalita všech příloh je 

velmi dobrá.   Grafy jsou zařazeny v textu, na který přímo navazují bez vlastního popisku, takže ne vždy je hned 

jasné, co je na grafu znázorněno – lepší je každý graf doplnit samostatným popiskem a v textu na graf jen 

odkázat (jinak je nutno pro poznání grafu často studovat text).   Překlepů je v práci minimálně (např. str. 68 – 

vekou měrou), v textu se objevují někde i stylistické neobratnosti:  

-na str.14 jsou nestejně psané koncovky zoonóz (salmonelóza vs. ornitoza). 

- na str. 15 se píše o tvorovi Cheyletiella parasitovorax – vhodnější by bylo uvést jeho zoologické zařazení – jde 

o roztoče.  

- str.17 je uvedeno: Relativně bezpečnou volbou může být například želva, či rybičky. U obou těchto zvířat… 

(jde o početné skupiny obratlovců, byla by vhodnější jiná formulace).  

- str. 20 je napsáno: Jako příklad lze uvést králík, morče, oblovka…správně králíka, morče, oblovku.  

- str. 21 – žáci ji mouchou - mohou 

 

 

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, možný praktický přínos  silné 

a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

 

Celkový dojem z práce je příznivý, obsahuje jak obecné kapitoly, tak i vlastní výzkum pomocí dotazníků, za 

velmi cenné považuji, že byli zařazeni  do výzkumu i pedagogové ze zahraničí (Norsko, Polsko, Španělsko). 

Otázky použité v dotaznících byly jasně položené a umožňovaly pak jednoznačné vyhodnocení. Autorka se ale 

blíže nezabývala případným konkrétním využitím chovaných druhů pro výuku biologie na jednotlivých školách, 

i když to mohlo být případně také zařazeno do dotazníků. Autorka mohla také využít i data z některých 

bakalářských a diplomových prací na obdobné téma, např.: 

     L.Babáčková 2011:  Podmínky chovu živočichů na základních školách v ČR. Bakalářská práce, Masarykova 

univerzita, pedagogická fakulta Brno.  

    P.Jílková 2009: Chovatelství na základní škole. Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická 

fakulta  



Rovněž v kapitole 4, věnované výběru vhodného zvířete a péči o něj se mohla autorka věnovat i etice a pohodě 

chovanců (welfare). Např.v publikaci EDUCAWEL 2016: Study on education and information activities on 

animal welfare, vydané ve Španělsku,  je analyzována školní výchova této problematiky mimo jiné v Polsku a 

Španělsku, uvedeny jsou i kurzy chovatelství pro učitele. Mohlo být využito i některých zahraničních metodik 

věnovaných problematice chovu živočichů na školách (např. Royal Society for the Prevention of Cruelty to 

Animals /RSPCA/, Animal-friendly schools,  Education and animals, England and Wales). V případě uvažované 

publikace výsledků z této diplomové práce doporučuji k diskusi v obecné části doplnit vybrané zahraniční 

zdroje.      

                                                                        

 

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

 

1/ Str. 18, zde se píše o nejčastěji chovaných zvířatech. Jedná se o počty chovaných jedinců nebo rodin, které je 

chovají?  Podle mne se určitě chová více kusů akvarijních rybek než např. ptáků… 

2/ Jak byly konkrétně vybírány zahraniční školy k dotazníkovému průzkumu?  

3/ Považuje autorka testy PISA za objektivní?  

4/ Bylo obvyklé, že chovaná zvířata ve škole dostávala svá konkrétní jména?   

5/ Jak lze vysvětlit výraznější rozdíly v odpovědích norských učitelů oproti jiným respondentům? 

 

5. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 

 

Diplomová práce přináší nové výsledky, splňuje svým rozsahem i obsahem nároky kladené na diplomové práce 

předkládané na KBES. Práci doporučuji komisi k přijetí. 
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