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

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

Práce se věnuje školním chovům živočichů. Autorka porovnává zkušenosti z České republiky a ze 

Španělska, kde studovala v rámci Erasmu, zároveň práci doplňují další informace získané 

dotazníkovým šetřením v Norsku a Polsku. Autorka postupovala kreativně a při získávání materiálu 

prokázala dobré komunikační kompetence. Diplomová práce čítá i s přílohami 78 stran, zdrojů 

použitých k sepsání práce je citováno celkem 30. 

 

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 na odpovídající úrovni, drobné překlepy jsou sice přítomné, práci však zásadně 

neznehodnocují. Pro případ publikace by byla rozhodně potřebná jazyková revize, podotýkám, že 

některé překlepy patrně vznikly automatickou revizí zápisu (21. žáci ji mouchou, správně mohou). 

Literatura a prameny jsou citovány správně. Formální náležitosti jsou v práci řešeny obvyklým a zcela 

odpovídajícím způsobem. 

 

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, možný praktický 

přínos silné a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.):  

 

Celkový dojem z práce je zásadně pozitivní. Za těžiště práce pokládám dotazníkový průzkum, který 

přináší pozoruhodné výsledky, jak v souladu odpovědí z jiných zemích, tak i v jejich nesouladu 

(Norsko). Školní chovy a chovy tzv. pets obecně jsou velmi frekventované téma, což patrně souvisí se 

stále sílící izolací průměrného člověka od životního stylu člověka zemědělce, kde potřeba kontaktu 

s chovanými živočichy byla kompenzována zcela přirozeným způsobem. Tato potřeba je lidem 

společná a lze očekávat potřebu její kompenzace i do budoucna. Školní chovy poskytují nejen 

potřebné technické kompetence a informace, ale v zásadě pomáhají i v budování primární 

odpovědnosti budoucích chovatelů. Porovnání se zahraničím proto poskytuje důležité informace. 

 

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

Často diskutovaným tématem je hygiena školních chovů a její případná kolize se snahou  

o pokud možno aseptické školní prostředí. Jak výrazně se liší pohledy respondentů  

z Česka a ostatních zkoumaných zemí? 

 

5. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ  

Diplomová práce svým obsahem i rozsahem plní nároky kladené na obdobné práce předkládané na 

KBES PEDF UK Praha. Podle názoru vedoucího zároveň plní i požadavky na text určený k případné 

publikaci.  

Práci tedy s potěšením doporučuji komisi k přijetí.  

Datum: 10.1.2017 
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