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Barbora Hásková se ve své bakalářské práci zaměřila na společenstva mikroskopických 

organismů ve sladkovodních akváriích a jejich využitelnost ve výuce přírodopisu a biologie. Práce 

je založena na důkladném mikroskopickém studiu, determinaci a fotodokumentaci materiálu 

z akvárií naší katedry. Autorka ověřila využitelnost metody nárostových mikroskopických sklíček 

pro studium sukcese společenstev mikroorganismů na pevném podkladu. V práci prezentuje pilotní 

výsledky výzkumu. 

Výstupem práce je velmi pěkně a přehledně zpracovaný didaktický atlas vybraných zástupců 

prvoků a bezobratlých živočichů, kteří se běžně vyskytují v akváriích. Textovou část atlasu doplnila 

autorka řadou velmi kvalitních vlastních mikrofotografií, které zachycují prvoky a bezobratlé 

v typických pozicích. Přílohou práce je dále elektronická forma atlasu v podobě volně přístupných 

internetových stránek. V elektronické formě atlasu jsou zařazeny i zdařilé videosekvence. Po 

drobných úpravách může atlas sloužit jako on-line podpora pro výuku biologie na středních 

školách. 

Jako vedoucí práce bych chtěl ocenit autorčin iniciativní a samostatný přístup k řešení práce, 

pečlivou práci s literárními zdroji a velmi dobrou schopnost formulovat převzaté informace 

vlastními slovy. Zpracování praktické části bakalářské práce i jejího didaktického výstupu věnovala 

nadstandardní množství času a energie. Velice dobře zvládla také metody světelné mikroskopie 

včetně použití fázového kontrastu, práci s určovací literaturou, pořizování mikrofotografií a 

videosekvencí i jejich následnou editaci. Některé kapitoly práce, především diskuse, nesou známky 

sepisování na poslední chvíli. Také některé popisky zařazených fotografií jsou formulovány 

nepřesně. Nejedná se však o závažné chyby. 

S předloženou prací i přístupem Barbory Háskové jsem velmi spokojen, představuje velmi 

dobrý základ, který je možné rozšířit v práci diplomové, pokud se autorka rozhodne v tématu 

pokračovat. Doporučuji přijetí práce k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm výborně. 
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