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OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita 

teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.): 

Práce představuje ojedinělý pokus o vytvoření návodu, jak ve školních podmínkách vyrábět 

trojrozměrné pomůcky z nalezeného přírodního materiálu. Realizace představovala náročný a 

tvůrčí přístup, v některých případech ověřování pracovních postupů  v praxi, vzhledem k tomu, že 

pro konzervaci  některých koster  neexistují  standardní metody. Práce obsahuje přílohy v podobě 

skutečných preparátů koster připravených pro vitríny kosterních preparátu na Katedře biologie 

Pedf. 

 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.): 

Formální úprava odpovídá požadavkům stanoveným pravidly pro psaní odborných prací, grafická 

úprava, požadované členění kapitol rovněž splňují požadavky. Shromažďování  dat a materiálu bylo 

nejobtížnější   části bakalářské práce. V daném oboru taxidermie a preparace je totiž publikováno 

velmi málo, zjevně pro zachování pracovních postupů v tajnosti. Materiály byly zpracovány velmi 

pečlivě a rovněž jejich fotografie jsou velmi zdařilé. Popisy jednotlivých obrázků by zasloužily 

konkrétní  jména. Tím by se zlepšila přehlednost celého textu. 

STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, možný praktický přínos  silné 

a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

Celkový dojem z práce je velmi dobrý pro její preciznost a originalitu. Praktickým 

přínosem je obohacení sbírek naší katedry o dosud chybějící položky, například kostru 

plaza. Práci je možno vytknout nejasně formulované hypotézy  a jejich zhodnocením 

 a dále již zmíněné popisy jednotlivých obrázků. Silnou stránkou práce je preciznost při 

výrobě preparátů, pořízení jejich fotografií a originální řešení některých problémů, 

nepopsaných v literatuře, třeba separaci drobných  larev kožojedů  při  zpracování 

drobných koster rejsků. 

Práci doporučuji k obhájení s prospěchem velmi dobře 
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