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Chov oranguranů v zajetí a problematika velkých lidoopů ve 
výuce na základních a středních školách 

Diplomová práce Zuzany Kašparové je primatologicky zaměřenou prací. Je to primárně 
teoreticko didaktická práce, která neobsahuje rozsáhlejší etologické či experimentální pasáže. 
Má celkem 125 stran textu s celkem 59 citecemi (41 českých a cizojazyčných, 18 
internetových odkazů. Přílohy pak obsahují 33 obrázků). 

Je vedle úvodní části členěna do pěti kapitol, které jsou pak dále vhodně členěny. 
První část tvoří krátký Úvod s českým a anglickým abstraktem práce, podstatnou část 
diplomové práce paki tvoří Teoretická část a Praktická část. Teoretická část, která se dále dělé 
do 8 podkapitol, je syntetická a shrnuje součastné poznatky o biologii, ekologii a chování 
orangutanů žijících v přírodě. Tato část se pak dále člení. Praktická část začíná popisem 
podmínek života a chování orangutanů žijících v ZOO Praha v indonézském pavilonu. 
Druhou část práce pak tradičně tvoří kapitoly - Diskuze, Závěr, Literatura a Přílohy. 

Práce si dala za cíl jednak popsat na základě teoretických údajů rozdíly v chování 
v přírodě žijících orangutanů s orangutany žijícími v zajetí, konkrétně se jedná o skupinu 
orangutanů žijící v pražské ZOO a jednak analýzovat problematiku orangutanů a velkých 
lidoopů v českých učebnicích biologie pro základní a střední školy. Další cíl pak byl na 
základě získaných poznatků připravit pracovní listy o orangutanech a. velkých lidoopech 
vhodné pro různé typy škol. 

Práci považuji za zajímavou, dobře zpracovanou a promyšlenou. Po odborné stránce 
nemám vcelku připomínky, snad by mohly být představeny i práce méně uznávaných 
primatologů. Praktická část je zdařilá. Literatura je vcelku rozsáhlá, i když některé novějši 
práce, i zmiňovaných autorů nejsou v literatuře obsaženy. 

Nicméně к diplomové práci mám také připomínky. 

1. Úvodní partie v teoretické části mi připadají nadbytečné, stačila by tabulka a 
odkaz na příslušné učebnice. 

2. V části týkající se pražské zoo jsou některé partie nevhodně nebo 
spekulativně formulované, často ovlivněné subjektivními názory 
ošetřovatelky. Mnohé orangutany znám osobně a nemyslím, že by například 
zmíněná agresivita Upity by tak závažná jak se uvádí. 

3. Diskuze by mohla být obsáhlejší a zdá se mi, že se v ní do jisté míry opakují 
některé údaje z úvodní teoretické části. 

4. Kromě již zmíněných formulačních neobratností je práce plná gramatických 
chyb, často hrubek, kterých by se budoucí učitel skutečně neměl dopouštět. 



Závěr oponentského posudku: 

I přes uvedené nedostatky považuji tuto práci odborně velmi dobrou, zvláště 
v praktické části, která je na této práci nej důležitější. Považuji však za důležité hrubé 
gramatické chyby v diplomové práci odstranit. 

Podle mého názoru splňuje diplomová práce Zuzany Kašparové požadavky kladené na 
diplomovou práci v oboru učitelství biologie a doporučuji její přijetí к obhajobě. 

Praha, 17. září 2006 Mgr. Marina Vančatová 


