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Název práce: 
Digitální fotografický atlas pitev bezobratlých živočichů jako učební pomůcka pro ZŠ 
a SŠ 

 Práce je literární rešerší. 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Prvním cílem bakalářské práce bylo zhodnocení učebních textů týkajících se 
anatomie a pitev bezobratlých v učebnicích, které se běžně používají při výuce 
na ZŠ, SŠ a VŠ. Hlavním cílem však bylo vytvoření fotografického atlasu pitev 
bezobratlých živočichů, který by doplnil dosavadní učebnice o vhodný obrazový 
materiál a stručnou charakteristiku uvedeného živočišného zástupce. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Předložená práce je poměrně rozsáhlá (78 stran), její vnitřní členění na sebe logicky 
navazuje. Autorka zvolila standardní členění, navíc přidala výkladový slovníček. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka pracovala se všemi důležitými publikacemi, seznam citované literatury 
obsahuje právě ta díla, která jsou citována v textu. V seznamu literatury ale 
u některých údajů chybí vyjmenování všech autorů (nesprávně použito „a kol.“). 
 
Pokud práce obsahuje i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním způsobem 
získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Metodika je popsaná velice precizně (oceňuji!), výsledky v podobě barevných 
fotografií přináší cenné podklady použitelné v praxi. V diskuzi autorka na základě 
vlastních zkušeností hodnotí přínos provádění pitev na jednotlivých typech škol. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce je psaná jednoduchým jazykem srozumitelným i žákům ZŠ (byť s některými 
neobratnými formulacemi), bez významných překlepů a hrubých gramatických chyb 
(až na velké množství chybějících/přebývajících čárek ve větách). Dojem z jinak 
kvalitních fotografií kazí v mnoha případech absence jmen zobrazovaných živočichů. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autorka splnila zadaný cíl vytvořit barevný fotografický atlas pitev bezobratlých 
živočichů jako učební pomůcku pro základní a střední školy. V literárním přehledu 
kriticky zhodnotila pasáže týkající se anatomie a pitev bezobratlých v nejčastěji 
používaných učebnicích na základních, středních a vysokých školách a podala 
shrnutí formou tabulek. Z výsledkové části vyplývá, že autorka perfektně zvládla 
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metodiku pitev vybraných zástupců bezobratlých živočichů. Výstupem bakalářské 
práce je sada velice kvalitních fotografií, které se v budoucnu jistě stanou 
využívanou pomůckou při hodinách biologie. Nechybí uvedení základních údajů 
o biologii modelových druhů ani právních norem týkajících se práce se zvířaty. 
V diskuzi autorka na základě vlastních zkušeností nabytých při zpracovávání své 
bakalářské práce hodnotí vhodnost a přínos provádění pitev na jednotlivých typech 
škol. Pro budoucí práci doporučuji zaměřit se mj. i na přípravu „interaktivního 
média“, které by studentům umožnilo seznámit se blíže s jednotlivými tělními 
soustavami živočicha, nebo vytvoření krátkého videa s názorným předvedením pitev 
vybraných živočichů. Celkově hodnotím práci jako poměrně zdařilou a doporučuji ji 
k obhajobě. 
 
Otázky a p řipomínky oponenta: 
 
Připomínky: 
• u mnoha obrázků chybí v legendě jméno zobrazovaného živočicha 
• číslování obrázků v textu není chronologické 
• str. 48: obr. 26 je příliš malý, popisky jsou stěží čitelné 
• receptaculum seminis hlemýždě slouží k odbourání přebytečných spermií  
• v přehledu literatury nejsou u některých citací vyjmenováni všichni autoři  
• u systematického zařazení bývá zvykem psát česká jména s malým 

počátečním písmenem a latinská jména kurzívou jen u druhu a rodu  
• str. 12: latinské jméno křižáka obecného je Araneus diadematus 
• str. 13: druh Coelotes terrestris se česky jmenuje punčoškář zemní 

 
Otázky: 
• Na str. 20 uvádíte, že po otevření tělní dutiny je možné zalít objekt vodou. 

Víte, z jakého důvodu se pitvané objekty zalévají vodou? 
• Vysvětlete rozdíl mezi pojmy „epifragma“ a „dočasné (pergamenové) víčko“. 

 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 
Instrukce pro vyplnění: 
• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 

bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 


