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Diplomantka si zvolila dané téma pro svůj zájem o odontologii, který projevovala již při přednáškách obecné 

zoologie. Vybrané téma je poměrně dosti obtížné, ale  studentka uchopila rešerši správným směrem, totiž, že 

se soustředila na recentní metody taxonomie savců zaměřené na srovnávací studie stavby skloviny, typy a 

uspořádání mineralizovaných prizmat. V seznamu literatury je uvedeno okolo 100 literárních zdrojů. Nutno  

konstatovat, že mezi citovanými zdroji se nacházejí publikace naprosto zásadního charakteru, které 

diplomantce umožnily vytvořit ucelený přehled o denticích savců všech hlavních taxonů (např. Peyer1963, 

Nowak 1999, Koenigswald 2000, Petrovický 2001, Ungar 2010, http/:savci.upol........). Jde o čistě rešršní 

práci, konstatující obsah literárních zdrojů. Kromě závěrečných tabulek začleněných do textu neobsahuje 

žádné obrazy a grafy. 

. 

  Jazykový projev je na velmi dobré úrovní, diplomová práce působí přehledným dojmem, jsou  dodržovány 

zásady správných citací, je také zachováno formální členění práce rešeršního typu. Silnou stránkou práce je 

přístup k problému, prostudování mnoha literárních zdrojů a napsání práce stručným a přehlednym 

způsobem. Obrat "výkřik do tmy"  je velmi vhodný při charakteristice celého českého školství....co nejvíce 

toho povědět a nevysvětlit. Zápornou stránkou práce je však  množství pravopisných chyb typu překlepů, 

vzácněji je možno vidět i chyby věcné: titulní stránka slovo rešerže není české, píše s s "š"str 4 anglický 

abstrakt: slovo Glass se pro sklovinu neužívá, může jít o roztavenou sklovinu; str. 11 mytotická 

aktivita......;str. 12 IPM..nevysvětleno; str.23. bércouni.....kolíkovitá;str. 23....damani v subsaharské 

Afice....ne žijí i v  Egyptě a na Blízkém východě; str. 29 "jednoduchý savec"......vývojově starý; str.31 nahoře 

zubí vzorec str.32 semiakvitičtí; str.33 "rejci" str.34. masožraví druhy; str.33..... rejzci; "str. 35 někde 

uprosřed stránky "prví" stoličky str. 37 Přední třenové zuby mají tojúhelníkovitá tvar..;str.37 tapíři mají na 

rozdíl od nosorožci....; str. 37 horní stoličky jsou pomalu čtvercového tvaru....; str.37 přední třenové zuby 

mají "trojúhelníková" tvar; str. 39 zubní sklovina sudokopytníků "obsahuj";str. 39 čeledi žirafovití není...... ; 

str 39. vyskytuje se eu nich ; str. 42 nahoře Provedla jsem; str. 52 dole kde jsou zuby pomocí zubů 

vklíněny....;str. 39 u většiny druhů je skloviny...;str.52 Scietia; str.52....email a enamelum jsou výrazy pro 

sklovinu; humánní anatomie používá "enamelum" zoologická email; str.52 Kytovci mají... zmíňku; 

str.71 Dotazník k projektovému vyučování.  

bod 3) B přežvýkavci trhají trávu stiskem dolních řezáků a horní rohovité čelisti. Jazykem je to těžko 

představitelné. 

bod5) B: trháky: pokud zní správná odpověď "poslední horní premolár a první dolní molár," tak je to správně. 

Pokud ale odpověď zní 4 horní premolár a první dolní molár, tak je to zcestné, protože kočky mají v horní i 

dolní čelisti jen 3 premoláry. Někdy se  uvádějí premoláry od čísla 2, ale taková otázka je zde matoucí. 

bod 10) už autorka sama komentovala a opravila 

 

 

. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ : 

Popište prosím, postup rešerše při shromažďováné materiálu k diplomové práci 

 

 

Před obhajobou prosím diplomantku projít text a udělat listinu "errata", kde by byly opraveny všechny výše 

uvedené body. Práce jinak působí vemi dobrým dojmem, je v ní vidět mnoho dobré práce. Po sepsání errat práci 

doporučuji k obhájení. 
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