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1. CÍLE A HYPOTÉZY 
Práce je věnována tématu žahavců ve výuce. Je rozdělena do tří specializovaných oddílů, z nichž 
každý nese specifický cíl. První oddíl si klade za cíl analyzovat umístění tématu kmene žahavců 
v rámci kurikulárních dokumentů a porovnává kapitoly věnované žahavcům ve vybraných učebnicích. 
Druhá část rešeršní formou představuje formy a metody výuky, a věnuje se zpracování dotazníkového 
šetření, které jejich využití mapuje mezi oslovenými vyučujícími. Třetí oddíl přináší návrhy praktických 
aktivit zaměřených na téma žahavci. Vytčené cíle byly, z části teoreticky, splněny. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ A FORMÁLNÍ ÚPRAVA 
Práce o celkové délce 88 stran (bez přílohy) vznikla na základě rešerše 30 tištěných a devíti 
elektronických literárních zdrojů a obsahuje všechny předepsané náležitosti. Text prvního a třetího 
oddílu představují rešerše. Druhý oddíl obsahuje vlastní výsledky, třetí oddíl je doplněn o popis 
návštěvy nového mořského akvária Svět Medúz. 
Je psána příjemnou, čtivou češtinou, v malé míře však průběžně obsahuje pravopisné chyby (pozor 
na životu nebezpečný překlep ze str. 68 – odstátí vody není odsátí). V některých kapitolách místy 
přebývá větná interpunkce Práce je úhledně formátována, jedinou výtku mám vůči použití 
prostorových sloupcových grafů, které se při černobílém tisku hůře čtou. S opatrností doporučuji užití 
kurzivy při psaní latinských jmen – u vyšších systematických ranků (Anthozoa) se nepoužívá, práce je 
proto v rozporu s ICZN. Zkratka et al. se píše s tečkou za „al“, nikoliv „et“. 
Mezi seznamem literatury a literaturou citovanou v textu jsem našla několik diskrepancí; obvykle se 
týkají roku vydání práce ((v textu/v seznamu) Černík et al. 2016/Černík 2007; Dobroruka 
1999/Dobroruka 2010; Kočárek 2015/Kočárek, Mikulenková, Ševčík 2016; Kvasničková 
2015/Kvasničková 2010; Pelikánová et al. 2014/Pelikánová 2014; Valenta 2013/Valenta et al. 1993; 
Vlk et al. 2007/Vlk, Kubešová, Musilová 2018). Při jakékoliv další práci s textem a uvádění citované 
literatury doporučuji seznam a citace v textu pečlivě kontrolovat a sjednotit; především je důležité 
správně uvést spoluautory (např. Valenta et al. 1993, v textu chybí spoluautoři Žídkové et al. 2017). 
Jednu citaci z elektronických zdrojů jsem v textu nedohledala (MŠMT 2000), může to ale být mou 
nepozorností. 
Diskuse přináší pouhé shrnutí zjištěných poznatků, neporovnává je však s žádnou literaturou ani je 
jinak nehodnotí. 
Několik oponentských podotknutí (nebudou předneseny při obhajobě): pokud je láčka bohatě 
větvená a zasahuje do periferních částí těla, říká se jí gastrovaskulární soustava. Je to totéž (str. 28, 
kap. 4.1). Koráli nemají schránky – jejich oporné struktury jsou mezodermálního původu, jedná se 
proto o skelety (str. 35). Na str. 38 je zmíněna zásada předkládat vědecky správné, aktuální a ověřené 
informace – což je v přímém rozporu s termíny láčka/láčkovci (str. 27) a schránka (str. 35) :-(. 
 
3. KOMENTÁŘ OPONENTKY 
Diplomová práce Kláry Malúšové je psána v jistém směru pečlivě a v jistém povrchně. Autorka vhodně 
rozebírá ŠVP analyzovaných škol, analýza vybraných učebnic je zprvu v kontrastu s předchozím 
provedena vágně, bez náznaku byť jen popisné statistiky – teprve v kapitole 3.3.2 se čtenáři dostane 
názorného porovnání. Hypotézy, na které odpovídalo dotazníkové šetření, jsou všechny formulovány 
„porovnávacím“ způsobem („více než 50 %...“). Mnohem jednodušší by bylo, kdyby se autorka ptala 
po prostých počtech/poměrech, než násilně stanovovala hranice k porovnání. Pokud je k oslovení 
potenciálních respondentů využita sociální síť, nikdy se nejedná o náhodný vzorek – naopak, je 
potřeba obávat se různých statistických biasů, především pokud je oslovena konkrétní skupina. 



Nejsem si jistá tím, zda autorka náměty na aktivity do výuky (od str. 68 dále) vyzkoušela v praxi. 
Domnívám se, že se jedná o náměty především teoreticky zpracované, protože některé tipy nejsou 
prakticky použitelné (ani já neumím nalovit dostatečně malé larvy pakomárů, aby se jimi daly krmit 
nezmaři; vhodnější je při mikroskopování zaměřit se na žahavé buňky než na celého nezmara; pro 
aktivitu z kapitoly 8.3.2 doporučuji využít promítací zařízení; nejsem si jistá, zda je možné s žáky 
v hodině pracovat s formaldehydem – s jistotou ale vím, že nafixovat nezmara s roztaženými rameny 
vyžaduje důkladný průběžný výcvik lemovaný Petriho miskami se staženými nezmary ve zředěném 
formaldehydu). 
Naopak se mi velmi líbí návrh exkurze do Světa medúz a autorský, netradičně pojatý pracovní list. 
Coby účastník exkurze bych možnost vytvořit si vlastní „knížečku o medúzách“ nesmírně ocenila. 
Potěšilo mne rovněž zařazení návrhu tvorby FB/instagramového profilu, neboť jsem tuto strategii 
zatraktivnění výuky nedávno objevila i já sama a domnívám se, že takový postup může přispět 
k zatraktivnění tématu. Potěšilo mne i propojení s hodinou výtvarné výchovy, na které byly 
dokončovány obrázky medúz. 
Práce i přes své ambivalentní vyznění splňuje požadavky kladené na závěrečné práce obhajované na 
KBES, proto ji doporučuji k obhajobě a prosím autorku o zodpovězení tří níže uvedených dotazů. 
 
4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 
A. Dotaz-jazykové okénko: jak správně --  se zřetelem k velkým písmenům – psát název Svět medúz? 
Jak a proč jej píše provozovatel? 
B. Jak se autorka osobně staví k užití pojmu „obojetník“, jak na starobylý výraz reagují žáci? 
C. Na str. 27 je zmíněno, že žahavcům se přezdívá láčkovci. S tímto konstatováním nesouhlasím. Jak 
jsou láčkovci definováni; je to (fylogenetická) skupina, která se dosud používá? 
 
5. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 9. září 2020                             Dagmar Říhová 


