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Jsem velice rád, že Jana Dvořáková přijala můj návrh, vypracovat bakalářskou práci se zaměřením 

na půdní členovce. Cílem práce bylo vytvořit didakticky pojatý fotografický atlas, pomocí kterého 

se budou moci žáci ve škole nebo v mimoškolním vzdělávání seznámit s málo známým a přitom 

fascinujícím světem půdních bezobratlých, který se nachází takřka "pod našima nohama". 

Ve své práci Jana využila především metody skenovací elektronové mikroskopie. Velmi 

dobře zvládla základní metodiku odběru a extrakce půdních vzorků, determinaci půdních členovců 

do základních systematických skupin i přípravu preparátů pro skenovací elektronový mikroskop. 

V laboratoři elektronové mikroskopie samostatně zvládla všechny fáze práce, které lze svěřit 
běžnému uživateli. Obsluhu některých přístrojů (vysoušecí a pokovovací zařízení) musel 

samozřejmě provést odborný pracovník laboratoře. Chtěl bych ocenit především Janinu preciznost a 

manuální zručnost při přípravě preparátů a rychlost, s jakou si osvojila ovládání skenovacího 

elektronovém mikroskopu. Prokázala také velmi dobrý cit pro morfologický detail. Série 

mikrofotografií, které vytvořila, je velmi zdařilá a doufám, že se povede uspořádat jejich 

velkoformátovou výstavu v prostorách fakulty. 

Vytvořený atlas půdních členovců zatím není v konečné podobě. Především bude třeba 

zdokumentovat některé další skupiny půdních členovců a dotáhnout didaktickou stránku jeho 

textové části. Bylo by také vhodné atlas převést do podoby interaktivního výukového materiálu v 

elektronické podobě. Pro potřeby bakalářské práce však stávající forma jednoznačně postačuje. Jana 

má v úmyslu pokračovat v započatém tématu ve své diplomové práci. Věřím, že tato snaha nebude 

samoúčelná, o atlas již projevili předběžný zájem např. pracovníci sdružení Tereza. 

Předloženou práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
 
Otázky do diskuse při obhajobě: 
 
1. Můžete stručně popsat metodické problémy, se kterými jste se při práci setkala? 
2. Vysvětlete základní rozdíly v principu a použití skenovacího a transmisního elektronového 
mikroskopu. 
 

V Praze, 27. května 2010      Mgr. Jan Mourek 


