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Tereza Odcházelová si téma své diplomové práce navrhla sama. Zaměřila se na vybrané 

metody tvorby makroskopických trvalých preparátů pro školní výuku. Hlavním cílem práce bylo 

vytvořit metodickou příručku, s pomocí níž budou učitelé schopni samostatně provést všechny fáze 

tvorby zoologických preparátů od legálního získání živočicha, přes jeho správnou konzervaci a 

vytvarování až po finální úpravy a správné uchování. Příručku zpracovala v klasické textové 

podobě, která je součástí výsledků DP, a ve formě detailně propracovaného a názorného e-

learningového kurzu v podobě webových stránek, který je přiložen na DVD. Další částí diplomové 

práce, která nebyla součástí původního zadání, je velmi rozsáhlé a adekvátním způsobem 

vyhodnocené dotazníkové šetření. Jeho cílem bylo zmapovat míru používání reálných zoologických 

preparátů ve výuce na základních a středních školách, vybavenost školních sbírek a zájem učitelů o 

tvorbu vlastních preparátů. 

Tereza si od při řešení práce počátku počínala velmi samostatně a ve velké míře si směřování 

celé práce i sama určovala. Samostatnost, kreativitu a dobré organizační schopnosti projevila na 

několika úrovních - naprosto samostatně sepsala návrh projektu, pro který získala finanční podporu 

Rady studentského grantu, oslovila tvůrce e-learningového software s žádostí o poskytnutí licence 

zdarma, opatřila si živočichy i další potřebný materiál pro tvorbu modelových zoologických 

preparátů a prakticky vyzkoušela všechny popisované metodické postupy. Prakticky bez cizí pomoci 

se naučila vytvářet dotazníky v on-line prostředí, vytvořila rozsáhlou databázi adres učitelů a 

osvojila si práci s poměrně složitým SW na tvorbu e-learningového kurzu. Musím ocenit i Terezinu 

velkou pracovitost, manuální zručnost, laboratorní dovednosti, schopnost improvizace a cit pro 

estetickou úpravu preparátů. 

Dále bych chtěl Terezu pochválit za to, že mi s dostatečným předstihem posílala průběžné 

verze textu práce a zodpovědně se zabývala mými připomínkami. Naše názory v průběhu řešení 

práce občas rozcházely a mé připomínky diplomantka neakceptovala beze zbytku, ale vždy byla 

schopna svůj postoj odpovídajícím způsobem zdůvodnit.  

S výslednou podobou práce včetně příloh jsem velmi spokojen a považuji ji za mimořádně dobře 

dotaženou. Vytvořená metodická příručka se opírá o důkladné studium literatury a rozsáhlé 



praktické zkušenosti autorky. Textová i elektronická podoba příručky jsou velmi instruktivní a 

uživatelsky příjemné. Oceňuji řadu vlastních kvalitních a názorných fotografií i videosekvencí. 

Dotazníkové šetření bylo provedeno na velmi rozsáhlém souboru respondentů, jeho výsledky 

jsou zajímavé a po úpravách publikovatelné ve formě vědeckého článku. Při vyhodnocení nezůstala 

Tereza u pouhé popisné statistiky, ale použila i jednoduché statistické testy pro porovnání odpovědí 

různých skupin respondentů. Metodickou příručku bych doporučoval zveřejnit nejen v podobě 
internetových stránek, ale po úpravě také jako sérii kratších metodických článků, například 

v časopise Biologie-chemie-zeměpis. Především metodiku zalévání do syntetických pryskyřic a 

prosycování parafinem by bylo vhodné mezi našimi učiteli propagovat. 

Výhrady, i když nijak závažné, mám ke kapitole Teoretická východiska, která je podle mého 

názoru dost rozvleklá a psaná hodně obecně a vychází převážně z učebnic didaktiky biologie a 

obecné didaktiky. Uvítal bych větší důraz na primární empirické studie publikované v cizím jazyce, 

kterých je však na dané téma k dispozici bohužel velmi málo. V kapitole Diskuse autorka velmi 

dobře shrnula vlastní zkušenosti a názory a pokusila se interpretovat výsledky dotazníkového 

šetření. Zde by bylo vhodné se pokusit o rozsáhlejší porovnání vlastních výsledků s literaturou. 

V internetové verzi příručky bych doporučoval nahradit výraz „kapalinové válce“ výrazem 

„kapalinové preparáty“ na místech, kde se tím myslí zároveň válce i kyvety. Dále v kapitole 

věnované legislativním normám doporučuji doplnit odkazy na jejich dostupné plné znění. V kapitole 

věnované výrobě balků bych doporučoval nově nafotit ty, ve kterých autorka pracuje holýma 

rukama a prsty roztírá kamenec. Doporučoval bych je nahradit fotografiemi práce v rukavicích. Holé 

ruce jsou sice obratnější, ale je třeba vštěpovat učitelům určité hygienické zásady při práci 

s potenciálně infekčním či jedovatým materiálem. V postupu tvorby balků dále autorka podle mého 

názoru chybně uvádí, že se končetiny odstřihují v kyčelním kloubu. Domnívám se, že jde o kloub 

kolenní nebo hlezenní a loketní nebo zápěstní. Po zveřejnění na internetu by bylo vhodné na stránky 

doplnit počitadlo, aby autorka získala zpětnou vazbu o používání příručky. 

 

Závěr 
Předloženou práci považuji za mimořádně kvalitní a podloženou velkým autorčiným úsilím. 

Jednoznačně ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. Otázky a detailní 

připomínky přenechávám oponentovi. 

 
 
V Praze, 27. dubna 2012      RNDr. Jan Mourek, Ph.D. 


