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Radka Ondrová se ve své bakalářské práci zabývala problematikou pitev vybraných zástupců 
bezobratlých živočichů a jejich didaktickým zpracováním pro potřeby výuky na základních a středních 
školách.  

Hlavní částí práce je podrobný fotografický pitevní atlas celkem pěti modelových bezobratlých, 
jmenovitě škrkavky prasečí, žížaly obecné, hlemýždě zahradního, švába velkokřídlého a raka 
mramorovaného. Oproti pérovkám v dostupných pitevních příručkách mají zařazené makrofotografie 
velkou výhodu v tom, že věrně zachycují podobu jednotlivých orgánů. 

Autorka dále provedla podrobnou rešerši učebnic přírodopisu a biologie na základních a středních 
školách, ve které cíleně sledovala, do jaké míry se v nich žáci s uvedenými nebo příbuznými druhy 
živočichů setkají. 

Původní záměr práce byl, dovést pitevní atlas do podoby interaktivního výukového materiálu 
v elektronické podobě, což však nebylo v daném čase zvládnutelné. Jsem ale přesvědčen, že i tak odvedla 
Radka velké množství precizní práce a výsledek je velmi zdařilý. Atlas je v současné podobě vhodný 
především jako podpůrný výukový materiál pro praktická cvičení ze zoologie bezobratlých pro studenty 
učitelství na pedagogických a přírodovědeckých fakultách i jako příručka pro učitele v praxi. Budu velmi 
rád, pokud jej Radka poskytne k využití studentům mých kurzů. Oceňuji, že autorka vypracovala i 
terminologický slovníček a dále ke každému zástupci podrobně popsala i způsob shánění materiálu, jeho 
smrcení a uchování i vlastní postup pitvy. Drobnou vadou na kráse jsou místy poměrně strohé popisky 
obrázků, ve kterých není uvedeno jméno pitvaného živočicha. Orientaci v atlase to ale významně 
nezhoršuje, protože obrázky jsou vždy řazeny v rámci příslušné kapitoly o daném druhu živočicha. 

Aby atlas mohl sloužit jako učební pomůcka k přímému využití žáky základních a středních škol, 
bylo by atlas nutné ještě dopracovat po didaktické stránce, především odlišit základní a rozšiřující 
informace, aby se žáci v poměrně obtížné látce neztratili. 

Bakalářská práce Radky Ondrové představuje podle mého názoru významný počin ve snaze 
přiblížit zajímavou, ale složitou problematiku anatomie bezobratlých studentům a žákům. Věřím, že v 
započatém úkolu bude Radka úspěšně pokračovat v rámci své diplomové práce, rozšíří atlas o pitvy 
dalších zajímavých zástupců a podaří se jí ho dotáhnout do konečné a publikovatelné podoby. S prací 
jsem jednoznačně spokojen, doporučuji ji k obhajob ě a navrhuji hodnocení výborně. 
Otázky do diskuse při obhajobě: 
 
1. Můžete nastínit, co vše byste chtěla zvládnout ve své budoucí diplomové práci? 
2. Setkala jste se při zpracování atlasu pitev bezobratlých s nějakými metodickými obtížemi? 
 

 

V Praze, 27. května 2010      Mgr. Jan Mourek 


