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1. Struktura bakalářské práce 

Bakalářská práce je strukturována do 2 základních částí, které jsou tvořeny literárním 

přehledem, zabývajícím se mino jiné teoretickou částí zaměřenou na psychologii dítěte a 

na humánně-animánní interakce mezi člověkem/dítětem a přírodou/zvířetem. Druhá část 

práce popisuje velmi cenný výzkum, jehož metodika je postavena na zúčastněném 

výzkumu a který byl realizován pomocí pedagogického experimentu v několika MŠ a na 

vybraných dětských odděleních ve Fakultní nemocnici v Motole. Téma práce bylo 

správně zvoleno i zadáno, jednotlivé kapitoly mají navazující sled a text je ucelený. 

Rozsah literárního přehledu a vlastního výzkumu jsou ve správném poměru a 

odpovídají požadavkům, kladeným na strukturu bakalářských prací. 

 

2. Správnost a úplnost citací literárních údajů 

Citované zdroje jsou v textu uvedeny podle pravidel daných ISO normou platnou pro 

psaní citací v ČR. Přehled použité literatury je sepsán rovněž správně, pouze ve 2 

případech nebyli u publikací vypsáni všichni autoři (str. 55, 56) – Burešová, K. a kol. ; 

Strejčková, E. a kol). 

 

3. Vlastní přínos k řešené problematice 

Vlastní přínos autorky je patrný zejména ve druhé části bakalářské práce – Praktická 

část. Pro rozšíření zkušeností se zooasistencemi a dětské pedagogice jsou výsledky jejího 

výzkumu velmi cenné. Zvolené téma práce je vysoce aktuální zejména dnešní době, kdy 

se člověk stále více přírodě vzdaluje a odcizuje. Požadavky na teoretické znalosti ve 

zkoumané oblasti kladly na autorku práce vysoké nároky. Velmi pěkné je přiložené CD 

s dokumentárními fotografiemi a také vlastní výtvarné návrhy zvířat určené pro malé děti, 
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které zábavnou formou seznamují se sledovanými živočichy, což je pro vnímání děti 

mnohdy účinnější než mluvené slovo.  

  

4. Diskuze, závěr práce a jejich formulace 

Diskuzi a závěr práce autorka sepsala výstižně, plně odpovídají zvolenému tématu a 

vytýčeným cílům. 

 

5. Formální zpracování – celkový dojem, úroveň jazykového zpracování 

Úroveň jazykového zpracování je velmi vysoká, text je psán jasnou, přehlednou a 

čtivou formou. Z literárního přehledu je zcela patrná hluboká znalost a zájem o 

studovanou oblast. K práci mám jen drobné připomínky v souvislosti s chybným 

používání špatné osoby ve vyjadřování přísudku – nachází/nacházejí, ztrácí/ztrácejí, 

umí/umějí atd. - kdy studentka zaměnila v několika případech nesprávně 3. osobu 

množného čísla za 3. osobu jednotného čísla (str. 11, 20, 21). Tato snadno přehlédnutelná 

chyba je ovšem jen formální a při psaní bakalářských či diplomových prací se k  ní 

uchyluje velké množství studentů. 

Dále při psaní latinských názvů v taxonomickém systému platí daná pravidla 

mezinárodní nomenklatury, podle které se názvy sestupně od říše, podříše, kmene, třídy, 

podtřídy až k čeledi nepíší kurzívou, nýbrž obyčejně. Kurzíva se používá až v dalším 

sestupném sledu taxonomického stromu u latinských názvů rodů, podrodů, druhů a 

poddruhů (str. 24). 

 

6. Metodika a cíle 

Metodika a cíle jsou dobře formulovány, jasně vyjádřeny a v plném rozsahu byly 

naplněny. 

Vzhledem k tomu, že studentka chce v této oblasti zooasistencí pokračovat i dále při 

studiu magisterském, doporučuji doplnit do metodiky „Seznamování dětí se živočichy“ také 

zmínku o tom, že mnozí bezobratlí živočichové, se kterými se děti v projektu setkávají, jsou 

v přírodě v různé míře ohroženi právě negativní činností dospělých, kteří jejich životní 

prostředí ničí - například velmi ohrožený hlemýžď domácí Helix pomatia, rak říční Astacus 

astacus a mnoho dalších našich měkkýšů (perlorodka říční Margaritifera margaritifera). I 

plovatka bahenní Lymnaea stagnalis, která je prozatím náš nejběžnější měkkýš, si zasluhuje 

pozornosti a ochrany. Zejména u hlemýždě domácího je informace o jeho ohroženosti pro 

širokou veřejnost neznámá. Naopak mnozí lidé jsou přesvědčeni o jeho škodlivosti a na 

zahradách jej nesmyslně zabíjejí, což často s oblibou činí i malé děti, jdoucí ve šlépějích 
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svých rodičů/vzorů. Těmito, byť stručnými informacemi, by u dětí snáz docházelo ke zpětné 

vazbě mezi nově získanými zkušenostmi ze zooasistencí a následně jejich vlastním aktivitám 

v přírodě. U takto vzdělávaných dětí je velká šance, že se jejich vztah k živé přírodě 

v dospělosti bude ubírat tím správným směrem. 

 

Na základě výše uvedeného hodnocení navrhuji přijetí bakalářské práce Jany 

Bravencové v plném rozsahu k obhajobě a hodnotím ji jako „VÝBORNOU“. 

 

 

 

 

 

Otázky k obhajobě, navržené oponentem 

 

1. otázka: Navrhněte, jaké další živočišné druhy ze skupiny bezobratlých či obojživelníků 

pocházejících a naší přírody by byly vhodné a využitelné pro vzdělávání dětí v oblasti 

zooasistencí - samozřejmě s přihlédnutím k bezpečnosti dětí i zvířat a při zajištění 

povolení chovu naší volně žijící fauny ve znění příslušných zákonů a předpisů. Spojení 

terapie a současně prezentace naší fauny by byla pro děti velmi důležitá zejména 

z hlediska jejich seznámení se s živočichy, kteří žijí v přírodě kolem nich.  

 

2. otázka: Lze na základě Vámi získaných zkušeností odhadnout, kde leží pomyslná věková 

hranice, kdy jsou děti ochotny vnímat tuto skupinu živočichů ještě pozitivně a  kdy už je 

v nich špatný vliv rodičů a okolí natolik zakořeněn, že nejsou schopny negativní emoce, 

odpor či strach k těmto zvířatům překonat?  


