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Předložená diplomová práce pojednává o přípravě osteologického materiálu určeného pro 

výuku žáků základních a vybraných středních škol. Práce je strukturována systematicky a může tak 

sloužit jako manuál pro preparaci a tvorbu koster. V úvodu se autorka snaží nastínit problematiku 

absence kosterního materiálu v přírodovědných kabinetech škol. Poukazuje na možnosti jeho využití 

ve výuce, které v závěru své práce potvrzuje. 

 

Kapitola 2.2.1. Výroba studijního osteologického materiálu, jejíž kvalitní zpracování vypovídá 

o autorčině dobré znalosti studované problematiky, může sloužit jako vhodný materiál pro začínající 

preparátory. Jsou zde uvedeny postupy, které autorka použila (až na práci s mravenci) a jež dokládá 

na přiložené fotodokumentaci v kapitole 5. Výsledky. Jako nadbytečné a ve výuce nepříliš využitelné 

bych hodnotila obsáhlé podkapitoly 2.3. Brouci z čeledi kožojedovití a 2.4. Brouci z čeledi 

potemníkovití.  

 

Kapitola 3. Popis druhů dokresluje obraz preparované zvěře a může tak sloužit jako vhodný 

učební materiál. Tuto část vidím jako přínosnou, ačkoliv v některých částech pro účely diplomové 

práce příliš rozsáhlou. Kapitola 4. Metodika dokresluje práci s materiálem, která již byla naznačena 

v kapitole 2.2.1. Výroba studijního osteologického materiálu. Proto bych možná řadila kapitolu 4. 

před kapitolu 3. 

 

Velkým přínosem je fotodokumentace uvedená v kapitole 5. Výsledky. Tuto část práce 

hodnotím jako velmi precizní a nelépe zpracovanou část, především pak části věnované 

charakteristickým znakům na kostře. Závěry učiněné autorkou poukazují na možnosti využití 

osteologického materiálu ve výuce.  

 

Tabulka uvedená v kapitole 6. Diskuze je velmi dobře a přehledně zpracována. Diskuze na 

téma použití osteologického materiálu ve školství je zařazena vhodně a dokresluje motivaci autorky 

k vytvoření této práce. Diskuze na téma výroby osteologického materiálu na mě působí nadbytečně. 



Tématika výroby osteologického materiálů byla v práci již několikrát rozebírána, a proto na mě tato 

část působí jako opakující se prvek.  

 

Jazyková a grafická úprava je na dobré úrovni. Formální členění práce je zachováno. 

Proporcionalita teoretické a praktické práce je v souladu s požadavky na tvorbu diplomové práce. 

Slohové a pravopisné zpracování je dobré. Jako jediné bych vytkla sporadické používání hovorových 

výrazů. Systematické řazení kapitol a podkapitol, uvádění citací na konci odstavů a číslování obrázků 

působí velmi dobrým dojmem. Zpracování citací, seznamů obrázků, tabulek a mapek v závěru práce 

je správně vytvořené. Celkový dojem z práce je dobrý. 

 

Diplomová práce splňuje veškeré požadavky kladené na tento typ práce, a proto ji doporučuji 

k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 28. 12. 2016                                                                                     Mgr. Jana Mazalová 

 

 

 

 

 


