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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita 

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

 

Práce s přílohami obsahuje 78 stran, seznam literatury čítá 26 položek včetně internetových 

zdrojů.. Bakalářská práce se zabývá vypracováním metodiky chovu užovky červené  určené pro 

žáky 1. stupně základní školy navštěvující školní družinu. V teoretické části jsou charakterizováni 

hadi a podrobněji se prezentuje chov užovky červené. V praktické části jsou popsány různé 

aktivity bez asistence zvířat, za asistence živých hadů a praktický chov. Práce obsahuje i náměty 

na činnosti (nakreslení hada, zjištění vztahu dětí k hadům, odhad délky hada, příběh o panu 

školníkovi a vejcích rozvíjející vyjadřovací a komunikační schopnosti, posouzení obrázků hadů s 

ohledem na estetičnost a emoce) ale i konkrétní aktivity s živými hady.  Zajímavé bylo nastolení 

raktického problému  (pan školník a had) a jeho možnosti řešení.  V kapitole1.6. Je popsáno i 

vzdělávání za pomoci zvířat. Ve výsledcích jsou shrnuty  praktické výsledky z jednotlivých 

aktivit. Proporcionalita teoretické a vlastní práce je odpovídající.  Práce je doplněna i 

dokladovými barevnými fotografiemi a příklady kreseb žáků. 
      

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.): 

 

Formální úprava, jazykový projev, citování literatury je standardní, přehlednost, grafická 

úprava příloh a formální členění kapitol je plně dostačující. Zpracování výsledků pomocí 

textu a grafů je dostačující. 
     

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, možný praktický přínos  silné 

a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

     

Celkový dojem z práce příznivý.  Na str. 9 mohla být zmíněna Duvernayova žláza v 

souvislosti s o opistoglyfními hady. V práci je minimum překlepů, jako příklady lze uvést 

např. 

 
Str. 10 – amodytes správně ammodytes 

str. 11 V. Cerha popisu je srdce má…. 

str. 18 colubridae, colubrinae, natricinae, viperidae – správně s počátečními velkými písmeny 

str. 24 červ vlasovec medinský – termín červ se v zoologii nyní nepoužívá, proto vhodnější dát „červ“ do 
uvozovek   

str. 51 fragilit místo fragilis 

 

Je zajímavé, že všichni respondenti (48) uvedli, že se hadů nebojí (byli mezi nimi i děti, v 

jejichž rodinách se hadi chovali?).  V praktických pozorováních jsou zaznamenány zajímavé 

otázky žáků, vyplývající ze samostatného uvažování během aktivit i diskuse o různých 

projevech hadů, cenné je vysvětlení nepravdivosti mýtů o hadech. Z práce je zjevné, že se 

podařilo  zvýšit zájem o hady nejen u žáků, ale i jejich rodičů. Metodiku a aktivity by bylo 



možné uplatnit na žáky i v jiných školních družinách, zvolený postup by bylo možno 

modifikovat i na jiné chované druhy živočichů, zejména ty, které nepatří mezi nejpopulárnější 

či dokonce vyvolávající určité fobie.   Téma práce  považuji za originální s praktickými 

originálními výstupy, které přispívají prostřednictvím užovky červené k prezentaci mezi 

veřejností méně oblíbené, nicméně velmi zajímavé skupiny živočichů.  

V práci postrádám citace alespoň některých chovatelských článků věnovaných užovce 

červené ve vivaristických časopisech,  zmíněna mohla být i publikace D.Kellnerové (2013) 

Chov zvířat ve školách, kde je užovka červená konkrétně uvedena.      

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

 

str. 10 co je/jsou to pašije? 

Str. 16 jak se odborně říká „hře na mrtvého“ u živočichů? 

Str. 16 jak by autorka zodpověděla na otázku žáka, inspirovaného komedií S tebou mě baví 

svět: „…a prdí taky hadi?“ 

Str. 42 jaká  je to barva anery? 
 

5. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 

 

Práci považuji za kvalitní, podle mne plně vyhovující nárokům na bakalářské práce 

předkládané na KBES Pedagogické fakulty UK a tudíž ji doporučuji komisi k přijetí. 
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