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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: Cíle práce měly prozkoumat 
pozitivní vliv hry v raném věku na pozdější chování prasete v intenzivních podmínkách 
chovu a zjistit rozdíly mezi selaty s možností extra prostoru pro hru a 
kontrolními selaty bez této možnosti v těchto aspektech: 
1. ve hře před odstavem a po odstavu (četnost a prvky hry) 
2. v agonistickém chování a počtu zranění při smíchání cizích vrhů v době odstavu 
3. v reakci během krátkodobé stresové situaci v pozdějším věku během výkrmu 
4. v četnosti sociálních interakcí během testů v pozdějším věku během výkrmu 
5. v přírůstkách hmotnosti 
Téma literárního přehledu se v části práce zabývá hrou u zvířat obecně, jejímu výskytu, jaké 
jsou známy prvky hry  a popisuje možnosti funkce hry podle nejnovějších studií. Uvádí 
faktory, které mohou hru ovlivnit a jaké vlastnosti hravé chování má. Dále se téma zaměřuje 
specificky na hravé chování prasete domácího, jak ve volném prostředí, tak i v intenzivním 
chovu. Práce popisuje a porovnává výsledky studií negativních vlivů intenzivního chovu 
prasat na chování a welfare ve spojitosti s hravým a sociálním chováním prasat a se 
schopností prasat zvládnout stres. 
 
Přístup studenta k práci s literaturou: Barbora Večlová pracovala s literaturou velmi 
samostatně, výborně zvládla, jak vyhledání literatury z databází, tak i její zpracování do textu 
práce. 
 
Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 
samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře):  
Studentka Barbora Večlová rychle zvládla samostatně řídit velmi náročný projekt– 
harmonogram a příprava experimentů ve spojení s personálem provozu farmy. Účastnila se 
většiny pozorování a po pravidelných konzultacích samostatně zanalyzovala všechna 
nasbíraná data. Statistické analýzy probíhaly formou pravidelných konzultací po analýze 
videonahrávek. 
Přístup studenta při sepisování práce: Postup sepisování práce probíhal podle stanoveného 
harmonogramu spolehlivě. Pouze díky technickým potížím na farmě při provedení 
posledních experimentů, které se nečekaně časově protáhly, poslední část práce probíhala až 
do poslední chvíle. Přesto Barbora Večlová pracovala maximálně efektivně.  
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Všechny stanovené cíle práce byly splněny a celkově hodnotím tuto poměrně náročnou práci 
výborně. Pouze u některých důležitých výsledků bych uvítala hlubší diskuzi 
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