
Abstrakt 

V diplomové práci popisuji vybrané metody tvorby trvalých makroskopických 

zoologických preparátů. Zabývám se tvorbou kapalinových preparátů, zaléváním 

živočichů do umělých pryskyřic, prosycováním objektů parafinem a tvorbou balků 

drobných savců. Všechny jmenované metody jsem úspěšně ověřila v praxi a v případě 

metodických potíží optimalizovala pro použití ve školních podmínkách. V práci 

odpovídám na otázky, které by mohly doprovázet průběh preparací, například: jak 

správně konzervovat živočicha; kde živočicha legálně získat; jakým způsobem u objektu 

zachovat přirozenou barvu; které materiály pro preparace používat a některé další. 

Podle současných trendů jsem veškeré návody na provedení jednotlivých preparačních 

metod zpracovala nejen textově, ale i do on-line příručky ve formě webové stránky. Pro 

větší názornost postupů jsem příručku doplnila videosekvencemi, fotografiemi a 

schématy. Pomocí zmíněného e-learningového kurzu bude učitel schopen rozšířit školní 

sbírky o vlastní trvalé zoologické preparáty a dozví se, které typické znaky jednotlivých 

živočichů by měl na daném typu pomůcek ukazovat. V rámci své práce jsem dále 

uskutečnila dotazníkový průzkum zaměřený na používání různých typů pomůcek při 

výuce přírodopisu a biologie. Oslovila jsem učitele základních i středních škol napříč 

všemi kraji České republiky. Dotazník jsem rozeslala v on-line podobě a odpovědělo na 

něj 322 z 1636 respondentů. Výsledky ukazují, že ačkoliv si učitelé trvalých zoologických 

preparátů cení, používají je v porovnání s jinými výukovými prostředky výrazně méně, 

než multimediální prostředky a trojrozměrné modely. To může souviset s nedostatkem 

tohoto typu pomůcek na českých školách. Podle mého výzkumu jsou učitelé ochotni 

vyrábět si vlastní preparáty, ale nemají na to příliš času nebo informací, kde hledat 

příslušné návody. V rámci dotazníku jsem respondentům nabídla on-line příručku pro 

tvorbu trvalých zoologických preparátů, o kterou většina z nich projevila zájem. 

Zjišťovala jsem představy učitelů ohledně její náplně. Na základě vyplněných odpovědí 

jsem některé požadavky do zmiňované příručky zařadila.  
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