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

    První, v podstatě rešeršní, část práce se zabývá analýzou dostupných učebnic z pohledu 
v nich přítomného obsahu informací o rybách a rybovitých obratlovců. Následně práce konstatuje 
výsledky testu zjišťujícího úroveň znalostí o rybovitých obratlovcích u žáků II. stupně základních 
škol. Jako překážku zdárné výuky konstatuje autorka nomenklatorické nejednotnosti až zmatky, a 
proto pro potřeby škol navrhuje seznam doporučených českých jmen pro vyučované druhy.
Oponent velmi oceňuje návrhy exkurzí, které žáky a studenty mohou zavést na místa, poskytující 
možnost ryby pozorovat v akváriích.

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.):

Celkově lze konstatovat, že práce plní veškeré požadované parametry včetně potřebné úrovně 
jazykového projevu, i správného citování pramenů. Zmatené vyznění řádků 12 -14 na 
straně 108 je vysvětlitelné nedostatečnou korekturou.   

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. Soustavně klesající úroveň znalosti 
přírodnin obecně a obratlovců zvláště má své pojmenovatelné příčiny, které ovšem nejsou 
předmětem tohoto posudku. Každý příspěvek k nápravě tohoto nežádoucího stavu pokládá 
oponent za neobyčejně cenný počin. Předložená práce svým návrhem doporučené 
nomenklatury naznačuje potřebný směr.

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

Diplomantce kladu následující dotaz:
Které navržené exkurzní cíle autorka skutečně navštívila a tak jejich potenciál ověřila?



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

Práci doporučuji komisi k přijetí a navrhuji klasifikaci výborně  
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