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

     Předložená bakalářská práce zpracovává zajímavé a ne příliš často studované téma, jakým je chov 
nehospodářských zvířat, tzv. pets. Autorka vychází ze studia literárních dat, kterých rozhodně není mnoho –
spíše jsou výjimečná – a přichází s vlastním návrhem dotazníkového výzkumu. Sestavila vlastní dotazníky a 
vyzkoušela i v praxi. Pokud bylo toto téma v odborné literatuře zpracováváno, tak  především z pohledu hygieny 
a zdravotních rizik pro člověka nebo využití domácích „miláčků“ v terapii např. zdravotně postižených dětí, 
nemocných pacientů i seniorů (canisterapie, felisterapie apod.).  Autorka se snažila se zaměřit na tuto 
problematiku trochu jinak - zpracovat data o tom, zda a jací živočichové jsou chováni na školách jako živá 
názorná pomůcka. Dále přichází se záměrem zjistit proč  jsou chována „pets“ v domácnostech v dnešní 
přetechnizované společnosti a zda struktura rodiny a umístění bydliště má vliv na to, zda a jací se chovají 
„domácí mazlíčci“. 

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, citování použité literatury je uvedeno obvyklým způsobem, grafická úprava je 
obvyklá, text je členěn přehledně a logicky a jsou odděleny vlastní údaje od dat převzatých. Počet pramenů 
použité literatury je přiměřený, kvalita všech příloh je dobrá, jejich množství  je odpovídající rozsahu práce.  

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

    Celkový dojem bakalářské práce je příznivý, práce je dle mého soudu solidním kompilátem základů dané 
problematiky. Autorka pracovala aktivně a samostatně. Připravila si dotazníkový výzkum a v praxi ho 
vyzkoušela, i když zatím na omezeném vzorku respondentů. Nicméně i to  jí však umožnilo dotazníky korigovat, 
doplnit a vyzkoušila si i optimální způsob jejich vyplňování na různých stupních škol a jejich vyhodnocování. 
Tyto zkušenosti může dobře využít při přípravě práce diplomové. Vzhledem k zaměření autorky, kdy se věnuje 
především  důvodům chovu a spektru „pets“ v domácnostech a školách, bude možné získat na početném vzorku 
respondentů velmi zajímavé, nové a originální výsledky.     

4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: -
5. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě):

Předložená bakalářská práce neobsahuje žádné zásadní nedostatky, lze konstatovat, že splňuje požadavky 
kladené na tyto práce předkládané na Pedagogické fakultě UK Praha. Dle mého názoru je dobrým předstupněm 
pro zpracování kvalitní práce diplomové. Z uvedených důvodů  ji doporučuji   komisi k přijetí a navrhuji známku 
výborně.
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