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Posudek vedoucího na diplomovou práci „Literární rešerže evoluce zubů savců“ 

 

Autor: Bc. Klára Čablová 

Vedoucí diplomové práce: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. 

Pracoviště: Katedra biologie a environmentálních studií, PedF UK v Praze 

 

 

1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a 

zda a do jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny): 

Předložená diplomová práce si stanovuje své cíle v druhé kapitole, kde ve čtyřech bodech 

autorka plánuje popsat zub z pohledu obecné morfologie, a morfologické odlišnosti mezi 

jednotlivými skupinami savců. Dále plánuje „provést analýzu učebnic přírodopisu a biologie z 

hlediska informací o zubech savců a člověka“ a dále „uvést návrh projektového vyučování“. 

Když pominu překlepy v tomto návrhu cílů, musím konstatovat, že naplněna byla 

především první, rešeršní, část cílů. Ačkoliv o evoluci zubů se autorka moc nezmiňuje, 

obecný přehled o zubní morfologii a složení dentice v celé třídě savců podává v přiměřené, 

dostatečné odborné hloubce. Analýza učebnic a návrh projektového vyučování je o poznání 

slabší. Zde byly cíle práce splněny pouze částečně. 

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, 

proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.):  

Práce je rozdělena na dvě části. První, delší a pečlivěji zpracována je část teoretická, která 

se zabývá anatomií zubu a podobou dentice ve všech savčích skupinách. V této části musím 

vyzdvihnout především velmi dobrou práci s literaturou, ucelený formát a systematičnost celé 

kapitoly 3. a 4. Název předložené diplomové práce je sice Literární rešerže evoluce zubů 

savců (i s chybou ve slově rešerše…), ale o evoluci morfologie zubů nebo o evoluční analýze 

rozdílů mezi popisovanými skupinami vlastní práce nepojednává. To sice posouvá její 

zaměření, ale nesnižuje kvalitu předložené rešerše. 

V následných kapitolách 5. a 6. se autorka věnuje převedení informací z teoretické rešerše 

do školní praxe. Druhá půlka práce se tedy zabývá analýzou ZŠ a SŠ učebnic, a návrhem a 

ověřením semináře s tématikou zubů ve školní praxi. Zde je vidět, že autorce začaly docházet 

síly a čas na vypracování práce. Od začátku páté kapitoly v práci nenajdeme v podstatě žádné 

citace (kromě citací analyzovaných učebnic), a to bohužel ani v diskuzi nad výsledky 

navrhovaného projektovaného vyučování. Chybí také jakékoliv grafické, matematické nebo 

statistické znázornění či zdokumentování výsledků (jak analýzy učebnic, tak školního 

projektu). Některé části s autorčinými postřehy z výuky nebo ke zpracování učebnic jsou 

zajímavé, a pokud by byly rozvedeny a konfrontovány s literárními prameny, tak by mohly 

představovat základ pro slušnou vědeckou analýzu dané problematiky. Tyto hlubší analýzy v 

práci ale chybí. 

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, přehlednost a dodržování předepsaného formálního členění kapitol, úroveň 

shromáždění a zpracování údajů a závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.): 

Krátce shrnuto – práce s literaturou = velmi dobrá, jazykový projev a sazba práce = 

katastrofa. 

S literaturou autorka pracuje opravdu velmi dobře. Použitých zdrojů je velké množství a 

v literární rešerši první poloviny práce jsou citace tam, kde mají být, a v dostatečném 

množství. V přehledu na konci práce vidíme, že většinu zdrojů tvoří kvalitní, zahraniční 

studie. Drobné výtky mám i k úpravě referencí. Sazba je zde velmi nepřehledná, není jasné na 

kterém řádku začíná citace dalšího zdroje a kde je ještě předchozí položka. To by chtělo 
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pomocí odsazení/odrážek zpřehlednit. Chybí citace „Housková Pavla, 2012“, i když v textu se 

objevuje. Některé položky v přehledu literatury mají příjmení autorů vysázené velkými 

písmeny, to je potřeba ve všech položkách sjednotit. 

Druhou stranou mince je sazba práce. Sazba obsahuje obrovské množství chyb, překlepů, 

nedokončených vět, nesmyslných koncovek atd. atp. Je vidět, že na finální kontrolu autorka 

moc času neměla. Tyto chyby jsou v takovém počtu, že čtenáře vyloženě ruší a práci velmi 

shazují.  

Obrázky v práci jsou ve většině případů vysázeny špatně, takže se jejich popisek překrývá 

s okolním textem. Lepší by byla i větší mezera mezi textem a obrázkem. 

Anglický abstrakt autorka překládala z češtiny pomocí translatoru, jinak si nedokážu 

vysvětlit anglický termín „glass“ používaný pro sklovinu, a „chair“ pro stoličku. 

 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, možný 

praktický přínos, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

Jako vedoucí diplomové práce mám jednu velmi vážnou poznámku, a to, že jsem práci 

viděl pouze jednou, ještě v nekompletní podobě necelý týden před odevzdáním. První 

polovina práce je podle mě velmi zdařilá a s ní jsem na 100 % spokojen. Druhá polovina je 

však k literární rešerši přilepená, viditelně „nedovařená“ a kvalitativně výrazně níže. 

Po konzultaci s oponentem práce, RNDr. Janem Řezníčkem, Ph.D., jsme se rozhodli 

vyžadovat po autorce dodělání práce a opravení těch nejkřiklavějších chyb a překlepů ve 

formě errat, které autorka přiloží k práci nejpozději v den obhajoby. 

 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

Během presentace práce při obhajobě, jako doplnění kapitoly Diskuse, prosím, srovnejte 

svůj výukový projekt a jeho výsledky s publikovanými výukovými materiály a (didaktickými) 

studiemi na dané téma. 

 

 

6. KONEČNÉ DOPORUČENÍ: 

Po dodržení podmínek uvedených výše práce splní minimální nároky kladené na 

diplomové práce na KBES PedF UK, a proto ji budu moci doporučit k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 9. 1. 2017                                                           RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. 


