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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ strategie pouţitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita 

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

 

     Předloţená diplomová práce je zajímavou zoologickou studií věnovanou méně známé skupině bezobratlých 

ţivočichů – mnohonoţkám. Pouţitý výzkum byl provedený standardně, byl velmi náročný  nejen časově, ale i 

odborně. Důraz byl kladen na vlastní výsledky a jejich zpracování. Chtěl bych vyzdvihnout zaujetí a pečlivost 

autorky při přípravě této práce, zvládnutí vysoké odbornosti  i náročnost zpracovaných originálních Atlasů 

mnohonoţek Moravského a Českého krasu se zjednodušenými určovacími klíči, které budou dobře vyuţitelné i 

při výuce ve školách.  Všechny přílohy velmi vhodně doplňují textovou část.      

 

2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, grafická úprava, 

přehlednost a dodrţování předepsaného formálního členění kapitol, úroveň shromáţdění a zpracování údajů a 

závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.): 

 

    Jazykový projev je dobrý, citování pouţité literatury je uvedeno obvyklým způsobem, grafická úprava je 

kvalitní, text je členěn přehledně a logicky. Počet pramenů pouţité literatury povaţuji za dostatečný, kvalita 

všech příloh je velmi dobrá. Za zmínku stojí, ţe mnohé v práci uvedené kresby jsou zdařilými originály 

autorky. V přílohách jsou tabelárně uvedeny všechny lokality a veškeré nálezy.  Diplomová  práce je také 

přiloţena na CD.  

 

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, moţný praktický přínos  silné 

a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

 

    Celkový dojem bakalářské práce je velmi dobrý, práce obsahuje nové originální poznatky o faunistice a 

ekologii mnohonoţek Českého a Moravského krasu. Autorka   pracovala iniciativně, pečlivě a samostatně. Práce 

je  napsána promyšleně a čtivě, text je členěn logicky. Diplomovou práci Ivany Skoumalové povaţuji za 

vynikající, jejíţ kvalita  nejen ţe splňuje, ale spíše převyšuje poţadavky kladené na diplomové práce 

předkládané na Katedře biologie a environmentální výchovy.  Výsledky (zejména ty faunistické) by bylo vhodné 

publikovat v některém z odborných časopisů či vlastivědných regionálních sborníků.  Věřím, ţe této trochu 

opomíjené skupině půdních ţivočichů bude díky výsledkům diplomové práce Ivany Skoumalové věnováno při 

školní výuce více pozornosti, ostatně didaktické vyuţití ve školách se díky sestaveným Atlasům  přímo nabízí. 

 

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

 

1/ Jakým způsobem se Atlasy  mnohonoţek dostanou ve větší míře k pedagogům?  

 

5. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

(výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě): 

 

 

Vzhledem k velmi dobré kvalitě práce  ji jednoznačně doporučuji   komisi k přijetí a navrhuji známku výborně. 
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