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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita 
teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.): 

     Předložená bakalářská práce je zpracováním didaktického fotografického atlasu půdních členovců především 
s pomocí elektronového mikroskopu. Zpracovávaný materiál byl sbírán autorkou v terénu a extrahován obvyklou 
metodou pomocí Berlese-Tullgrenova extraktoru ze získaných půdních vzorků. Z vybraných zástupců byly 
připraveny preparáty pro skenovací elektronovou mikroskopii a nakonec byly pořízeny digitální fotografie.
Z uvedeneného je zřejmé, že práce byla velmi časově náročná a autorka musela zvládnout sama celý postup od 
sběru materiálu, determinaci až  po praktické zvládnutí  elektronové mikroskopie a fotografování preparátů. 
Zatím byly zpracovány zástupci štírků, pavouků, roztočů, stejnonožců, stonoženek, mnohonožek, hmyzenek a 
chvostoskoků. Proporcionalita teoretické části (literární přehled studovaných skupin členovců, metodika sběru a 
principy elektronové mikroskopie) a vlastních výsledků je vyvážená. Kvalita příloh (69 vlastních a převzatých 
fotografií) je na výborné úrovni a vhodně doplňují text.      

2. 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.):

    Jazykový projev je dobrý, překlepů je v práci minimálně. Citování použité literatury je uvedeno obvyklým 
způsobem. Text je členěn přehledně a logicky, odděleny jsou vlastní údaje od dat převzatých., týká se to 
zejména fotografií.  Počet pramenů použité literatury je pro tuto bakalářskou práci dostatečný, kvalita všech 
příloh je velmi dobrá.   

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, možný praktický přínos  silné 
a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.):

    Celkový dojem bakalářské práce je příznivý, je zjevné, že autorka pracovala aktivně a samostatně. Tato 
skutečnost i náročnost použité metodiky měly i svá úskalí např. při  stanovování počtu jedinců určených ke 
zpracování, vysoušení vzorků v plastových košíčcích i ve vlastní přípravě na mikroskopování. Výsledkem jsou 
tak v některých případech sice dokonalé mikrofotografie, ale poškozených jedinců. Nepovažuji to ale za zásadní 
chybu, autorka totiž musela v rámci omezených časových možností získat praktické zkušenosti a osvojit si i 
určitou zručnost, jejíž úroveň se zvyšuje  teprve zpracováním většího množství  vzorků.  Ostatně vše také 
popravdě v bakalářské práci popisuje a věřím,  že získané zkušenosti budou odpovídajícím způsobem 
zhodnoceny při přípravě práce diplomové.
Je nesporné, že Didaktický fotografický atlas půdních členovců bude po svém dokončení pro školní výuku 
cennou pomůckou, která může být dobře využívána. Je jen škoda, že alespoň u jednoho vlastního snímku není 
provedeno podrobnější popsání jednotlivých struktur, které jsou patrné na fotografii, aby byl vidět způsob, jak 
toto bude prezentováno. Předpokládám, že v diplomové práci již tyto podrobnější popisy budou uvedeny. Pro 
bakalářskou práci považuji množství použitých literárních a dalších pramenů za dostatečné, nicméně do práce 
diplomové by měly být zařazeny ještě některé aktuální naše případně zahraniční zoologické monografie 
vztahující se k tématu.          



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

1/ Jaké další skupiny půdních bezobratlých hodlá autorka dále zpracovávat v práci diplomové?
2/ U popisů  biologie je uveden termín „vývoj“. Nebylo by lepší používat termín „vývin“?
3/ Co se týče připravovaného Atlasu, počítá se, že jeho součástí bude i metodika sběru půdních živočichů,
případné náměty na pozorování živých jedinců či chov vybraných druhů pro školní účely?    

5. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě):

Autorka se dostatečně seznámila s danou problematikou, zvládla náročnost elektronové mikroskopie která 
přináší pozoruhodný pohled do mikrosvěta půdních živočichů. Součástí příloh jsou i originální fotografie   z 
elektronového mikroskopu, pořízené samotnou autorkou.   Předložená bakalářská práce neobsahuje žádné 
zásadní nedostatky, lze konstatovat, že splňuje požadavky kladené na tyto práce předkládané na Pedagogické 
fakultě UK Praha, a tudíž ji doporučuji   komisi k přijetí a navrhuji známku výborně.
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