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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, 
proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.): 

Práce se zabývá problematikou v lidských obydlích či v jejich nejbližším okolí se 
vyskytujících živočichů. Jsou zde prezentovány příklady vybraných druhů (taxonů)  
domestikovaných, synantropních a tzv. pets, čili „domácích mazlíčků“. Zmíněny jsou i 
některé příklady obtížného hmyzu občas  pronikajícího do lidských obydlí. V práci je 
zmíněna problematika procesu domestikace a příklady skupin, u nichž k tomuto procesu 
došlo. Zmíněny jsou i vlastnosti, které domestikaci ulehčují či naopak znemožňují. Hlavní 
část práce pak tvoří stručná prezentace 48 příkladových taxonů živočichů.  

     
2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA 

  Z formálního hlediska  je práce přehledně členěna, citování převzatých pramenů je obvyklé.   
Přílohy vhodně doplňují text.

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, možný 
praktický přínos  silné a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.):

Celkový dokem z práce je příznivý, diskutován může být výběr uvedených modelových 
druhů, případně někdy povrchní informace u jednotlivých druhů (zde se mohlo využít ještě
více publikací k doplnění jejich charakteristik). Autorka pracovala samostatně, bohužel 
z časových důvodů nemohla být se školitelem konzultována konečná verze diplomové práce, 
což vedlo nakonec k ponechání určitých stylistických i faktografických nedostatků. Jako 
vhodné se jevilo např. u tzv. obtížného hmyzu podrobněji diskutovat možnosti jeho eliminace
a naopak u toho „užitečného“, jak si ho v blízkosti lidských obydlí udržet.
   

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

Jak chce uchazečka navázat ve své práci diplomové na práci bakalářskou?

Závěr
Protože předložená bakalářská práce obsahuje všechny potřebné náležitosti, tak ji doporučuji   
komisi k přijetí.

Datum:  3.8.2015
                                                                                                   Prof.RNDr.Lubomír Hanel CSc.                                                                                                                             



                                                                                                  


