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

     Předložená bakalářská práce se zabývá chovem nehospodářských zvířat, tedy chovy 
s neekonomickým efektem, čili pro lidské potěšení. Práce rešeršním způsobem sbírá 
informace o nejrůznějších skupinách a druzích chovaných živočichů. Je navíc doplněna 
kvalitním dotazníkovým šetřením.

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.):

Veškeré požadované požadavky na práci tohoto typu jsou zde splněny.
Oponent by pokládal za vhodné užít u literatury a zdrojů jednak číslování, jednak 

řazení podle abecedy (u literatury je užito, u internetových zdrojů nikoli, jinak je citováno 
správně).

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

    Celkový dojem z předložené diplomové práce je jednoznačně pozitivní. 
Oponent podotýká, že dosti zásadně nesouhlasí s citovanou teorií domestikace psa (str. 19), 
proti které by v případě sporu postavil řadu jiných, věrohodněji působících teorií. Dále je 
sporné, zda právě pes patří mezi zvířata nehospodářská. Naopak jeho domestikace podmínila 
možnost domestikace řady druhů domácích zvířat (ovce , koza, tur), nemluvě o původním 
využití psa jako pomocníka při lovu. Krátká perioda chovu psa jako domácího miláčka, jde 
vlastně o devatenácté a dvacáté století, nic nemění na jeho obrovském ekonomickém 
významu.

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

a) Má autorka představu, jak předloženou práci do budoucna rozšířit?
b) Otázka na původ psa jaksi plyne sama z předchozího textu?
c) Oponent postrádá otázku na motivační roli školních chovů, zhruba takto položenou:
Má přítomnost chovů ve škole vliv na studium, výběr školy, docházku? 
Mohla by poskytnout alespoň teoreticky zajímavou odpověď?
d) Jakou právní normou se řídí školní chovy?



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

Předložená bakalářská práce rozhodně splňuje požadavky na ni kladené. 
Bakalářskou práci doporučuji komisi k přijetí a s ohledem na vytknuté nedostatky spíše 
drobného charakteru navrhuji známku výborně.
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