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

Předložená diplomová práce obsahuje jednak  terénní průzkum v povodí Zákolanského potoka 
a jeho vyhodnocení a také  část pedagogickou, která spočívá v přípravě výukového projektu 
„Raci a jejich ochrana“ a jeho praktickém odzkoušení ve škole. Proporce odborné (výzkumné) 
a didaktické části jsou vhodně vyváženy.  Vybrané téma považuji za zajímavé, atraktivní a 
aktuální, všechny přílohy vhodně doplňují celkový obsah práce.      
       
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  kvalitní,  v textu  se  takřka  neobjevují  překlepy,  forma  citování  je 
standardní, text je psán přehledně, promyšleně  a jasně.  Citované údaje z použité literatury 
jsou zřetelně odděleny od vlastních výsledků. Obrazové přílohy (fotografie, grafy,  tabulky) 
jsou přehledné a názorné. K drobným připomínkám patří např. potřeba citování celého roku 
při uvádění legislativních předpisů (zákon 114/1992 Sb. a ne 114/92 Sb., str. 20), u tabulky 6 
by u  konduktivity  měla  být  uvedena  použitá  jednotka.   U záznamového  formuláře,  nebo 
alespoň  někde  v diplomové  práci,  by  bylo  vhodné  jednoznačně  konkretizovat  způsob 
hodnocení  stavu  sledovaných  úseků  toku,  aby  i  další  zájemci  ho  mohli  zcela  stejným 
způsobem používat (jak byla např. hodnocena zastíněnost, řasy a vodní rostliny v toku,  pro 
názornost  by byl  vhodný i  náčrtek  se   způsobem měření  raka  apod.)  –  tím by tak  další 
výsledky  mohly být dobře vzájemně porovnatelné. U prezentace v pdf se používají termíny 
chráněný a přísně chráněný, které neodpovídají legislativní terminologii. V textu  prezentace 
použitý rodový název Aphanomycetes je chybný, správně má být Aphanomyces.   Za vhodné 
považuji v prezentaci uvedení kontaktů na některé odborné  instituce, ovšem správně má být 
Přírodovědecká fakulta a nikoli Přírodovědná).

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

Celkový  dojem  z diplomové  práce  je  velmi  příznivý.  Autorka  se  dostatečně  seznámila 
s problematikou  raků,  jejich  morfologií,  biologií  i  aktuálními  otázkami  nepůvodních 
(invazivních druhů),   přičemž v textu cituje přes 50 literárních pramenů a další internetové 
zdroje.  Podrobně  zpracovala  a  vyhodnotila  údaje  o  rakovcích  uváděné  v  učebnicích 



přírodopisu  pro  základní  školy.  Za  originální  lze  považovat  v terénu  sledování  skladby 
populace,  míry  parazitace  raků,  poškození  nalezených  jedinců  a  v kontextu  se  známou 
kvalitou  vody jsou  získané  výsledky dostatečně  komplexní.  Byly  tak  získány  zcela  nové 
originální poznatky, využitelné i v praktické ochraně našich raků. V práci jsou vhodně použity 
statistické  metody  ke  zpracování  vlastních  výsledků.  Diplomantka  úspěšně  realizovala 
výukový projekt Raci v Česku a jejich ochrana, obsahující přednášku i laboratorní cvičení. 
Projekt tak může být obecně používán při výuce jako doplněk probírané látky o korýších.    

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

1/  nebyli  potvrzeni  na  studovaných  racích  epibiontní  sesilní  nálevníci  rodu Epistylis? 
(objevují se v lokalitách s „horší“ kvalitou vody)
2/ existuje u nás celostátní program na záchranu raků?  
3/ jak je to s hybridizací u našich raků?
4/  padla  při  realizaci  výukového  projektu  od  studentů  otázka,  proč  raci  (při  dřívějším 
gastronomickém zpracování) ve vařící vodě zčervenají ?
5/  může  být  původní  druh  současně  invazní?  Je  rozdíl  mezi  termíny  invazní  a  invazivní 
taxon? (str. 99)
6/ co znamená v textu používaná zkratka „aff.“?

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

Předložená práce splňuje požadavky na diplomové práce předkládané na Katedře biologie a 
environmentálních studií Pedagogické fakulty UK. Vytknuté nedostatky jsou jen drobnostmi. 
Vzhledem k celkové kvalitě práce ji doporučuji komisi k přijetí a za její zpracování navrhuji 
známku výborně.   
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