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1. CÍLE A HYPOTÉZY  
Cílem předkládané práce bylo vytvořit ucelený přehled charakteristik kmene Tardigrada, který by čtenáře 
seznámil s želvuškami nejen po stránce morfologicko-anatomické, ale také s jejich neuvěřitelnými 
schopnostmi přežití. Vytčený cíl byl beze zbytku splněn. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ A FORMÁLNÍ ÚPRAVA  
Práce Zuzany Gruntové je rešeršního charakteru a obsahuje všechny předepsané náležitosti. Vypracována 
byla na základě excerpace 80 literárních zdrojů, především v angličtině (česky jsou psány pouhé tři práce; 
jeden zdroj je německy); doplněna je o 23 obrázků, které vhodně dokreslují informace v textu. U všech 
obrázků jsou správně uvedeny jejich zdroje. 
Práce je psána pěkným, srozumitelným jazykem bez pravopisných chyb a překlepů, a je logicky členěná. 
I kapitoly věnované morfologii, anatomii či fylogenezi jsou podány poutavě. Předposlední část práce navíc 
čtenáře seznamuje se způsobem získávání želvušek za použití běžně dostupných, „kuchyňských“ potřeb. 
Zuzka se nebála informace o želvuškách vyhledávat jak v odborné literatuře, tak sáhnout například do 
zpráv NASA o průběhu výletu želvušek do vesmíru a já velmi oceňuji její porozumění anglickým textům 
stejně jako schopnost v angličtině samostatně psát. 
Jediné, co mohu práci vytknout, je občasná lehká deformace obrázků, pravděpodobně způsobená 
inkompatibilitou PDF konvertoru či tiskárny. 
 
3. KOMENTÁŘ VEDOUCÍ 
Spolupráce se Zuzkou při psaní předložené bakalářské práce pro mne byla velmi příjemná a přínosná. 
Adeptka v krátkém čase zvládla samostatnou práci s vyhledavači článků a zjistila o želvuškách množství 
skutečností, které i pro mne byly nové. Podstatná je pro mne i její schopnost číst bez problémů anglickou 
literaturu a také zvládnutí použití citačního softwaru Zotero pro generování seznamu použitých literárních 
zdrojů. 
S radostí jsem také sledovala, jak se Zuzka pustila do lovu želvušek. Metodika jejich získání je nastíněna 
snad v každé učebnici či knize, která se želvuškami zaobírá; skutečnost však rozhodně není tak 
jednoduchá jako teoretický popis. Sestavení extrakční aparatury – Baermannovy nálevky – jednoduché je a 
lze jej provést doslova s využitím kuchyňského vybavení (viz obrázky přiložené k práci); mnohem složitější 
je však získání mechu, který je želvuškami skutečně osídlen. I to se Zuzce nakonec podařilo, ač to v tezi 
zmíněno není, a tak se setkala s objektem svého zájmu okulárem v bukofaryngeální aparát (želvuškám 
mnohdy nejsou vidět očka). 
Z těchto důvodů se tedy velmi těším na další spolupráci na diplomové práci a s radostí mohu konstatovat, 
že již nyní byla část předložené práce (metodika získávání želvušek doplněná o krátké seznámení s tímto 
bezobratlým kmenem) přetvořena do podoby metodického článku a zaslána do časopisu Biologie-Chemie-
Zeměpis. 
 
4. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
Práci plně doporučuji k obhajobě. 
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