
Posudek oponenta 
 

na rigorózní práci Mgr.Veroniky Boučkové Vybrané aspekty chovů zvířat na základních 

školách 

 

Předložená práce obsahuje 151 stran, je členěna standardním desetinným tříděním do sedmi 

hlavních kapitol, práci doplňuje 7 příloh. Tématem rigorózní práce je chov živočichů v zajetí, 

resp., jak se v poslední době uvádí, „v péči člověka“, a to se zaměřením především na 

zájmové chovy ve škole. Práce je členěna do čtyř hlavních logických oddílů. Prvním je 

historie chovu živočichů, dále související témata,  jako je příslušná legislativa, možná 

zdravotní rizika, jako jsou např. alergie a  zoofobie, poté následuje přehled vybraných 

vhodných druhů k chovu a v závěru je detailněji zpracováno téma poznávání přírody dle 

Gerarda  Durrrella jako inspirace pro chovatelství a pozorování přírody.  

 

V druhé kapitole je podrobně probrána historie chovu živočichů, a to od pravěku do 

současnosti, včetně upozornění na domestikované druhy.   Podrobněji jsou probrány státy a 

některé regiony (Egypt, Čína,  Aztécká říše, staré Řecko, Řím, různé státy Evropy v období 

středověku a raného novověku), zvláštní pozornost byla věnována chovu zvířat v minulosti a 

dnes na území Česka. Tuto část práce lze vyzdvihnout za pečlivé a přehledné zpracování  

historických pramenů. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Autorka se zabývala podrobněji současným významem chovatelství ve společnosti, a to ve 

všech souvislostech, ale nejvíce jí zajímaly právě možnosti zájmových chovů ve školách.  Za 

přínosné považuji podrobnou analýzu legislativních předpisů i možných zdravotních rizik 

spojených s chovy, cenná je např. podrobně zpracovaná problematika alergií a zoofobií, s 

kterými se učitel mezi svými žáky může také setkat.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 V kapitole 6 jsou uvedeny vybrané druhy živočichů vhodné pro školní zájmové chovy a to ze 

všech tříd obratlovců a řady skupin  bezobratlých. Výběr modelových druhů i počet příkladů 

(cca 30 taxonů) k chovu považuji za vhodný a dostatečný. 

 

V kapitole 7 je zpracováno poznávání přírody v díle Geralda Durrella. Bližší analýzu tvorby 

tohoto  britského spisovatele, humoristy, zoologa a popularizátora ochrany přírody považuji 

za velmi vhodnou, protože, jeho knihy jsou určeny dětem i dospělým čtenářům, nejčastěji v 

nich popisuje svoje zážitky z cestovatelských výprav po celém světě, kde chytal zvířata pro 

ZOO. Jako jeden z prvních se snažil upozornit na význam ochrany ohrožených druhů zvířat. 

 

Autorka dochází k závěrům, že chovatelství je fenoménem, který je v současné době na 

ústupu (existují ale k tomu nějaké studie podporující toto tvrzení?). Uvádí, že pozitivních 

faktorů k rozhodnutí o zavedení chovu živočichů ve školách je víc než negativ, takže chovy 

považuje za vhodný přínos k výuce ve školách i k výchově žáků (studentů). Lze je využít 

mimo jiné k  naučení se správného pozorování chování živočichů a jeho interpretování, 

k rozvíjení smyslu pro povinnost a  zodpovědnost, k rozvoji manuální zručnosti i k odstranění 

strachu před některými živočichy.      Chovy mohou umožňovat i bližší kontakt s živou 

přírodou, což je v dnešním přetechnizovaném světě žádoucí.    

 

K uchazečce mám několik následujících otázek k předložené ptáci:  

- v druhé kapitole se hovoří o posvátných rybách v Egyptě, o jaké ryby se jedná a čím jsou 

zajímavé? 



- zmiňována je i nadměrná exploatace některých druhů v přírodě za účelem jejich importu do 

zájmových chovů, znáte nějaké příklady? 

- s jakými druhy uvedenými v přehledu má autorka vlastní chovatelské zkušenosti?        

- jak se uchazečka dívá na samostatnou péči o chovance ze strany žáků ve škole a od jakého 

věku je to vhodné? 

- jak lze nejlépe do praxe uvádět náměty z knih Geralda Darrella?   

 
Závěrem mohu konstatovat, že předloženou práci považuji za tématicky zajímavou a kvalitně 

zpracovanou, takže ji doporučuji komisi k přijetí. 

 

31.1.2013                                                                                  Prof.RNDr.Lubomír Hanel, CSc.  

 


