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 Předložená diplomová práce pojednává o výrobě dermoplatiských preparátů ptáků a 

savců. Autorka pojala dokument jako příručku pro tvorbu vlastních preparátů, určenou 

především pedagogům. Ti si mohou, po prostudovaní této diplomové práce, obohatit 

přírodovědný kabinet o vlastnoručně zhotovené preparáty ptáků či savců. Záměr práce 

stanovený v úvodu je v závěru splněn. 

 

 Kapitola věnující se metodice je velmi podrobně popsána. Všechny části na sebe 

logicky navazují a tvoří tak přehledný návod pro preparaci. 

 

 V dalších částech se autorka věnuje popisu živočišných druhů, se kterými při preparaci 

pracovala. Jedná se o 6 ptáků a 4 savce. Obsahově jsou tyto kapitoly zpracovány velmi dobře. 

Slohové zpracování je dobré. 

 

Velmi působivé je zařazení rozhovoru s taxidermistou Vladimírem Čechem, který 

podtrhuje autorčin zájem o danou tématiku. Tento tvůrčí přístup k práci lze také pozorovat 

v kapitole nazvané „Výsledky a diskuze“, kde autorka představuje fotografie zhotovených 

preparátů a výsledky své práce včetně fotografie dokládající samotný proces práce. Zajímavé a 

přínosné je také autorčino zjištění stavu českých přírodovědných kabinetů a s tím spojené 

apelování na zlepšení tohoto stavu na základě postupů uvedených v diplomové práci.  

  

Jazyková i grafická úprava práce je na velmi dobré úrovni.  Formální členění práce je 

zachováno. Je zachována proporcionalita teoretické a praktické práce, i přehlednost v rámci 

řádného členění kapitol. 

 

 Za velmi přínosné hodnotím autorčino zpracování aktuálních publikací z odborné 

světové literatury a další rozsáhlou práci s literaturou především pak se zahraničními 

monografiemi.  

 

 Za slabé stránky práce považuji nepřesné citování. Citace nejsou vždy uváděny za 

každým odstavcem, a to i když je viditelné, že se autorka odvolává na určité publikace. 

V následujícím odstavci je pak citace doplněna. Doporučovala bych tedy uvádět citace hojněji, 

neboť toto někdy působí zavádějícím dojmem. U citací v textu bych jistě kromě jména autora a 

roku vydání publikace uváděla též údaj obsahující čísla stránek, ze kterých čerpám, především 

u rozsáhlých monografií. Internetové citace uvádí autorka poněkud nestandardně. V textu je 

uveden internetový odkaz, nikoliv jméno autora/tvůrce a rok.  A stejně tak je i v souhrnu 

literatury uveden pouze internetový odkaz bez doplňujících informací o citovaném textu (autor, 

rok, název článku, typ media, ze kterého čerpám apod.), jak uvádí citační norma.  

 

 Předložená diplomová práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ práce, 

proto jí doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 3.5. 2015                                                                               Mgr. Jana Mazalová 


