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

     Předložená diplomová práce se zabývá analýzou 16 učebnic pro základní školy, nižší 
gymnázia a pro střední školy a gymnázia. V úvodu jsou uvedeny 3 hypotézy, které autorka na 
konci práce vyhodnotila. Autorka se zaměřila v učebnicích na kapitoly věnované rybám  a 
rybovitým obratlovcům a hodnotila zastoupení a vhodnost příkladových druhů. Dále byla 
vyhodnocena didaktická vybavenost kapitol, věnovaných sledovaným skupinám obratlovců. 
Pomocí didaktického testu byly zmapovány znalosti žáků na druhém stupni základní školy. 
Autorka se zaměřila i na velmi obtížnou a komplikovanou problematiku, jakou je taxonomie a 
vědecká nomenklatura, která se odráží i v českém názvosloví. Vzhledem k všeobecné 
nejednotnosti používaných vědeckých i českých názvů byla tato problematika diskutována  a byl 
vytvořen doporučený seznam v současnosti platných českých a vědeckých názvů ryb a rybovitých 
obratlovců pro základní i střední školy. Jako rozšiřující učivo k tématu ryby a rybovití obratlovci 
autorka vytvořila také stručné výukové prezentace na téma „Člověk a ryby“ pro základní školy a 
střední školy. Diplomová práce obsahuje i návrhy vybraných exkurzí v rámci České republiky, 
kde je možné v akváriích vidět různé druhy  ryb a rybovitých obratlovců.

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 a grafická úprava je na dobré úrovni, použitý text je citován obvyklým 
způsobem, členění textu, uspořádání kapitol je logické a přehledné. Získaná data jsou 
zpracována tabelárně a graficky. 

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 příznivý, autorka se zhostila dané problematiky 
zdařilým způsobem. Po pečlivém a podrobném zpracování a vyhodnocení podkladů přichází 
s návrhem na sjednocení českého názvosloví hlavních druhů ryb a rybovitých obratlovců, 
které je velmi žádoucí, ale protože není závazné (snad kromě označování gastronomických 
produktů ryb), tak se stále setkáváme často s matoucím používáním různých českých názvů 
pro tentýž druh. Autorka správně dochází k názoru, že výčty příkladových druhů v učebnicích 
by měly vycházet z aktuálně mezi veřejností nejznámějších druhů, ať už se jedná o 



pracovníky v rybářství, sportovní rybáře, akvaristy či gastronomy.  Učitelé by měli důsledně 
používat zavedené jednotné české názvosloví, v první řadě to ale platí o autorech učebnic. 
    
4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 
OBHAJOBĚ:

Na diplomantku mám následující dotaz: je vhodné ve školních učebnicích používat kromě 
českého názvu i název vědecký (tzv.latinský)? Pokud ano, tak proč a přibližně od jaké třídy, 
resp. věku žáků.

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

Práci doporučuji komisi k přijetí, konečnou známku navrhnu až v návaznosti na povedenou
obhajobu diplomové práce a zodpovězení dotazů (samotnou kvalitu diplomové práce 
hodnotím stupněm výborně).   
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