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Cíle práce nejsou jednoznačně formulovány.

Vedle  krátkého  úvodu  podává  autor  přehled  metodiky  zpracování  kosterních  materiálů 
obratlovců.  Popisuje  způsoby  preparace,  na  modelových  organismech  ověřuje  prezentované 
techniky. Celkem zpracoval 8 kosterních preparátů včetně kompletní kostry holuba, v kvalitě plně 
vyhovující potřebám výuky. Dokladuje tak reálnost popsané metodiky ve školním prostředí.

Z pohledu smyslu práce není  šťastné v úvodu deklarovat  úvodní  předpoklad „..vytváření 
takovýchto  pomůcek  se  projeví  na  kvalitě  výuky..“  a  následně  v  diskusi  stroze  uzavřít,  že  o 
významu  práce  s  pomůckami  „..netřeba  vést  jakoukoli  debatu..“.  Podobně  jako  v  případě 
zmíněného závěru by bylo žádoucí formálnějšího slohu a preciznějšího vyjadřování myšlenek i na 
dalších místech práce.

Vzhledem k názvu práce bych předpokládal, že její součástí bude stručná přehledová kapitola 
věnovaná  třeba  potřebnému  vybavení,  kategorizaci  použitých  chemických  látek  podle 
nebezpečnosti a použitelnosti (de jure) v práci žáků doplněná o fotodokumentaci chovu kožojedů, 
péči o chov atp. V práci také výrazně postrádám alespoň zmínku o technice spojování jednotlivých 
kosterních fragmentů.

Formální  úprava: jazykový  projev  je  na  kvalitní  úrovni,  překlepy  občasné.  Práce  je 
zbytečně podrobně členěna do čtvrté úrovně, strany 23 a 31 jsou postiženy zmatky ve velikosti 
písma.  Obrázky jsou převzaté i autorské, velmi často chybí relevantní popisek, jeho absence je 
rušivá obzvláště u převzatých mapek bez legendy. Citace v textu i v seznamu použité literatury 
nejednotné, často nesprávné, nicméně umožňující při dobré vůli dohledání odkazovaného pramene.

 

Otázky k obhajobě: 

1. Fotografie preparované lebky agamy (str. 19) ukazuje zbytky přischlé kůže. Co je příčinou 
nezájmu kožojedů o tyto zbytky? Je možné zvýšit atraktivitu (či omezit dostupnost) určitých 
částí objektu? 

2. Na stranách 14 a 21 zmiňujete význam separace mladých larev a odrostlejších jedinců. 
Jakým způsobem oddělujete věkové kategorie a vyměňujete osádku na preparátu?

Doporučuji k obhajobě a hodnotím velmi dobře.
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