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Posudek na bakalářskou práci „Šlechtitelství chovatelských zvířat a jeho dopady na jejich 

genofond“ 

 

Autor: Aneta Valachová 

Vedoucí práce: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. 

 

 

Tato předložená bakalářská práce se zabývá problematikou šlechtění skotu. Jako cíl si 

autorka klade přiblížit danou problematiku veřejnosti, a poukázat na pokroky ve 

šlechtitelských programech a zlepšení genetických vlastností zvířat. První část cílů práce plní 

celkem svědomitě, nejsem si však jistý, jestli se autorka dostatečně zabývá genetickými 

vlastnostmi zvířat a jejich zjišťování a technologiemi, které jsou k tomuto procesu potřeba. 

Naopak praktických zkušeností a poznatků přímo od chovatelů autorka presentuje velké 

množství, a je vidět, že se v tomto prostředí v rámci své bakalářské práce pohybovala. 

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, 

proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.):  

Rešeršní bakalářská práce obsahuje 50 stran textu plus seznam literatury. Největší část 

práce je věnována samotnému rozmnožování skotu, přes anatomii, fyziologii a popis procesu 

inseminace. V rámci konzultací v průběhu vypracování bakalářské práce jsme se snažili s 

autorkou tuto část co nejvíce zkrátit. Stále si myslím, že 30 stran je až moc, a bohatě by 

stačilo věnovat tomuto tématu polovinu stran.  

V dalších kapitolách se autorka věnuje popisu nejčastěji chovaných plemen skotu se 

zaměřením na holštýnské plemeno. Až v závěru práce se setkáme s popisem biologických 

zákonitostí selekce, moderními chovatelskými postupy za využití biotechnologií a 

genetického engineeringu. Zde bych uvítal podrobnější informace a věnovat této zajímavé 

problematice více stran. 

 

3. 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.): 

Formální úprava předložené práce je na standardní úrovni, bez nějakých výrazných excesů. 

Pěkné jsou kvalitní obrázky plemen skotu, vytištěné ve vysokém rozlišení. 

Práce obsahuje 23 citací. Autorka ale do seznamu řadí i zdroje obrázků a míchá 

hodnověrné vědecké zdroje s těmi málo důvěryhodnými (blogy, webové přehledy, stránky 

biotechnologických firem). Těch zdrojů prvního typu práce obsahuje nakonec jen velmi málo. 

Bohužel, autorka necituje žádnou původní práci, která by se zabývala genetickou stránkou 

šlechtění skotu.  

Další poznámky k formální úpravě práce: 

Abstrakta jsou vytištěna nejednotným tiskovým fontem, navíc odlišným od samotného těla 

textu. 

V nadpisu kapitoly 6.7 je překlep, správně má být „inbreeding“. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, možný 

praktický přínos, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

Slečna Valachová si zvolené téma vybrala díky dlouhodobým zkušenostem v této oblasti, 

které má z rodinné farmy. Tato předchozí znalost a zkušenost ji umožnila navštívit další 

chovatele, a obecně se pohybovat v prostředí šlechtitelů skotu s velkou jistotou. To je vidět na 

praktických příkladech, které ve své práci uvádí. V těchto ohledech je práce velmi kvalitní. 
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Větší hloubku by si text zasloužil v pasážích o biotechnologiích a genetické podstatě 

šlechtitelství. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

Nemám. 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

(výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě): 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře. 

 

 

 

Datum: 13. 5. 2014                                                            Edvard Ehler, v. r. 


