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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, 
proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.): 

Bakalářská práce je věnována komparaci teorií zabývajících se fylogenetickým původem 
psa a současně upozorňuje na to, jak se tyto teorie v čase měnily. Autor zde popisuje předky 
psa, jeho nejbližší příbuzné, samotného psa i jeho význam dnes i v historii. Správně jsou zde 
odlišeny pojmy ochočení a domestikace Zvláštní kapitoly jsou věnovány vlku a jeho 
nejbližším příbuzným. Kapitoly týkající se samotného psa domácího se věnují jeho zařazení 
v živočišném systému, původním i dnešním formám psa. Zajímavostí je stručná zmínka o 
plemenech psů křížených s vlky. V práci nalezneme také srovnání rozdílů mezi vlkem a psem. 
Vhodným doplněním popisu jsou četná vyobrazení především různých poddruhů vlka, která 
čtenáři umožňují udělat si lepší názornou představu k dané problematice.

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.):

Předkládaná bakalářská práce má 52 stran a přílohy v podobě vyobrazení šelem 
fylogeneticky blízkých psu a některých znaků (např. kosterních). Je vhodně členěna do 
jednotlivých kapitol. Celkově je formální úprava práce na dobré úrovni, s vhodnou grafickou
úpravou.

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, možný 
praktický přínos  silné a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.):

    
Práce je pečlivou a kvalitní komparací teorií o původu psa. Autor prokázal schopnost 

systematické práce literaturou a celkově širokou škálou informačních zdrojů. Podstatné je 
autorovo poukázání na nejednotnost vědeckých teorií k původu psa vyslovených. Současně 
nás ve své práci seznamuje se současnými názory na řešení této problematiky za pomocí 
poznatků genetiky. Text je uspořádán logicky a přehledně a současně je patrný hlubší zájem 
autora o popisovanou tématiku. Celkový velmi příznivý dojem z předkládané bakalářské 
práce přece jen mírně kazí fakt, že zde není uvedena souvztažnost ke školní praxi. Přesto 
problematika vztahu člověka a psa (zejména pak soužití se psy a důsledky z nich vyplývající) 
své místo v moderní škole má. Máme-li o tomto uvažovat, potřebujeme množství informací, 
jež nám práce utříděným způsobem přináší.



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

1/ 
2/ 
3/ 
4/ 
5/ 
6/ 

5. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě):

Přes uvedené připomínky drobného rozsahu navrhuji práci pro její celkovou kvalitu, 
zodpovědné a pečlivé zpracování i využitelnost v biologické školní praxi k velmi úspěšné 
obhajobě a hodnocení stupněm výborně. 
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