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Tomáš Bartáček si během svého dlouhého pobytu na naší fakultě vybudoval pověst věčného 

studenta. Řada mých kolegů nevěřila, že svou diplomovou práci vůbec někdy dokončí. Za 

dobu, kdy byl diplomant pod mým vedením, jsem zjistil, že se v této košaté osobnosti snoubí 

velká dávka bohémství s neobyčejnou precizností, důkladností, nadšením pro detail a 

sebekritickým přístupem. Pokud k této kombinaci vlastností přičteme i určitý diplomantův 

maximalismus, špatnou schopnost plánovat čas a rodičovské povinnosti, které se vynořily 

během posledního roku studia, nezbývá než Tomášovi k dokončení a odevzdání diplomové 

práce gratulovat. 

Kolega Bartáček zvládl poměrně náročnou metodiku histologické práce, kterou 

aplikoval na úctyhodnou řadu modelových zástupců bezobratlých. Jen málokterý diplomant 

naší katedry věnoval své diplomové práci tolik dlouhých hodin strávených v laboratoři. Chtěl 
bych vyzdvihnout, že pracoval velice systematicky (i když ne vždy efektivně), vedl si velmi 

podrobnou evidenci jednotlivých vzorků a přesně zaznamenával použité pracovní postupy. 

V průběhu řešení práce se ukázalo, že některé zvolené objekty (především členovci vybavení 

vnější kostrou) jsou velmi obtížně zpracovatelné. Diplomantovi se z jich nepodařilo vytvořit 
použitelné histologické řezy, a to ani poté, kdy vyzkoušel různé modifikace metodiky. Tento 

dílčí neúspěch rozhodně nelze považovat za diplomantovu chybu, i když to pro něj bylo 

značně demotivující. Jsem přesvědčen, že i ta část objektů, kterou zvládl dotáhnout do podoby 

zdařilých digitálních mikrofotografií a videosekvencí, výrazně vyčnívá nad obvyklé množství 

materiálu zpracované v diplomových pracích na naší katedře. Je velmi cenné, že autor v práci 

vyhodnotil úspěšnost použité metodiky pro jednotlivé typy objektů a upozornil na praktické 

problémy, se kterými se setkal. 



Výstupem práce je interaktivní digitální atlas mikroskopické anatomie bezobratlých 

určený jako výuková pomůcka pro žáky středních škol. Diplomant zde přehledně představil 

mikroanatomii celkem pěti bezobratlých živočichů a stádia životního cyklu jednoho 

parazitického prvoka. 

Odevzdaná diplomové práce i vlastní digitální anatomický atlas dobře dokládají 

autorovu důkladnou a precizní práci. Zároveň ale nesou více či méně nápadné stopy toho, že 

je autor dokončoval ve značném časovém stresu a prakticky nezbyl čas na finální revizi.Velmi 

důkladně je zpracována například kapitola 3. Metody výzkumu anatomie bezobratlých, která 

po revizi může soužit jako užitečná metodická příručka pro další diplomanty podobného 

zaměření. Kapitoly 5. Výstupy a 6. Diskuse psal diplomant dost narychlo a je to na nich 

poznat. 

Podrobnější zhodnocení nedostatků práce přenechám oponentovi. Chtěl bych 

především apelovat na diplomanta, aby vytvořený digitální anatomický atlas neodložil na dno 

šuplíku a doladil jej do podoby publikovatelné na internetu. 

 
 

Závěr 
Předloženou diplomovou práci Tomáše Bartáčka považuji přes řadu drobnějších nedostatků 

za kvalitní, doporučuji ji k úspěšné obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře.  

 
 
 
V Kladně, 9. ledna 2011       Mgr. Jan Mourek, Ph.D. 


