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1. CÍLE A HYPOTÉZY 
Cílem práce bylo zjistit, do jaké míry jsou funkční některé tradiční postupy příprav tekutých médii pro 
kultivaci tří běžných druhů prvoků. Druhá část práce byla věnována vhodnosti vybraných základních 
barvících postupů modelových prvoků a jejich využití v laboratorních pracích v 6. ročníku ZŠ. Všechny 
stanovené cíle práce byly beze zbytku splněny. 
 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ 
První část práce představuje literární rešerši především česky psaných pramenů, seznamující čtenáře 
s prvoky obecně. V následující části práce autorka předvádí metody kultivace tří modelových druhů 
prvoků včetně postupů příprav různých doporučovaných médií a také postupy barvení 
mikroskopických preparátů. V poslední části práce nalezneme sadu návodů na laboratorní práce pro 
šestý ročník ZŠ, jejichž funkčnost navíc autorka sama ověřila v praxi na jedné z kladenských ZŠ. 
 
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA 
Práce obsahuje všechny náležité součásti. Je psána kultivovaným, srozumitelným jazykem bez 
překlepů. Při čtení jsem narazila na jedinou (!) pravopisnou chybu, práce je po jazykové stránce téměř 
dokonale vybroušená. Jedinou, zato však v celé práci se opakující chybou je mylné psaní jména 
laborantky katedry parazitologie PřF UK Michaely Marcinčikové. 
V práci se vyskytují běžné typografické nedostatky (výskyt vdov, psaní jednotek SI bez mezer mezi 
číslem a jednotkou, zaměnění úhlové vteřiny za jednotku času (str. 51, správně je sekunda, nikoliv 
vteřina); „viz“ se píše bez tečky; záměna spojovníku a pomlčky). Autorce doporučuji také dávat pozor 
při používání kurzivy při zmiňování vyšších systematických jednotek (není to vhodné; str. 30 – 
zařazení trepky i ostatních prvoků). 
Přímou výtku mám pouze k absenci přesné adresy instituce, pro kterou pracuje paní Marcinčiková – 
protože předkládaná práce staví na prvočích kulturách, poskytnutých touto dámou, mělo by vše být 
detailně uvedeno (str. 40, kapitola 3.2). 
Má další výtka směřuje ke skloňování jmen: protože autorka cituje české metodické práce (Buchar 
1993, Lelláková 1993), bylo by vhodné příjmení těchto autorů v textu skloňovat. Použití nominativu 
občas působí jako kláda pohozená přes cestu (str. 43, 51 či 86 a další místa). Naopak není vhodné 
česky skloňovat latinská jména prvoků (str. 59 – Tetrahymena, str. 87 – Amoeba proteus). České 
označení trypanozoma se píše – na rozdíl od latinského ekvivalentu – se Z (Trypanosoma vs. 
trypanozoma; str. 25). 
 
V seznamu literatury chybí osm prací zmíněných v textu. Je pravděpodobné, že u některých z nich – 
Skýbová et al. 2003. Maleninský et al. 1997, Jurčák et al. 1997, Beckett a kol. 1998, Hančová a kol. 
1998 – se jedná o chybné uvedení citace; dvě práce však v seznamu chybí zcela (Maleninský et al. 
2004 a Trefil 1994) a u dalších dvou (Brusca a Brusca 2003, Smrž a kol. 2003) je v textu nebo 
v seznamu literatury uveden chybně rok. Dvě práce ze seznamu (Horák a kol. 2007, Romanovský a 
kol. 1985) jsem v textu nenalezla. 



Pro případnou publikaci dále doporučuji opravit tyto nepřesnosti či drobné chyby: 
Na obrázku č 5 (str. 38) je špatně označen vakuom (systém přívodních kanálků) pulzující vakuoly 
trepky. 
U obrázků mikroskopů (str. 54) by bylo vhodnější uvádět obrázek přístroje na bílém pozadí. 
Je nepříjemně repetitivní u každého vlastního obrázku psát „foto vlastní“ – pro čtenáře je mnohem 
příjemnější uvést v metodice, že pokud není uvedeno jinak, je autorkou fotografií autorka práce. 
Na str. 75 není specifikována barva použitého inkoustu. Červený nebo modrý? V předchozí metodice 
jsou zmíněny obě barvy. 
Slovní komentář SWAT analýzy středoškolských učebnic (kapitola 2.2.2.1) je psán příliš familierně, 
bylo by vhodné jej upravit. 
 
 
4. KOMENTÁŘ OPONENTKY 
Práce Jany Šalounové mne překvapila: když jsem obdržela svůj výtisk, lekla jsem se jeho tloušťky a 
dopředu se obrnila trpělivostí pro čtení úmorného dlouhého textu. Jak milé bylo následující 
překvapení! Zjistila jsem totiž, že čtivý text příjemně ubíhá a já jsem zvědavá, co naleznu na další 
stránce. 
Předložená diplomová práce je psána jasně a srozumitelně – velmi pravděpodobně by jí 
s pochopením mohli číst i žáci, pro které Jana navrhla své laboratorní úlohy. Tři vybrané modelové 
druhy jsou vhodně zvolené: jedná se o prvoky obecně známé, s dobře predikovatelným chováním, 
navíc zajímavé natolik, aby byli nosným tématem laboratorních cvičení. Navržené úlohy vychází 
z klasických protistologických pozorování a barvení, mnohé z nich provádím při svých praktických 
cvičeních se studenty 1 ročníku i já. Některé barvící techniky (použití červeného a modrého inkoustu) 
pro mne navíc byly nové! 
Avšak! Jsem oponentkou této práce a proto mohu vyjádřit i svůj nesouhlas či spíše postesknutí: 
v práci není uveden ucelený (ba ani osobní pohled autorky) na současný systém jednobuněčných 
eukaryot. Autorka je obeznámena s novým konceptem pěti povětšinou jednobuněčných říší, to 
vyplývá z úvodního textu. Čtenáře s ním však neseznamuje a není uveden ani vývoj systému prvoků. 
V kapitolách zabývajících se popisem jednotlivých modelových prvoků jsou dokonce bez pokusu o 
propojení míseny staré a nové systémy (str. 17: „bičíkovci osídlí... a pak přijdou zástupci skupiny 
Chromista“ – bičíkovci jsou jednou ze systematických jednotek starého systému, Chromista je název 
pro jednu z pěti říší). Velmi postrádám konsensus i doporučení, kterým systémem se řídit. Podotýkám, 
že takové doporučení nemusí být jednotné pro výuku na ZŠ/SŠ a pro osobní pochopení 
jednobuněčných eukaryot obecně!. Ze systematicko-nomenklatorických důvodů také doporučuji 
používat pojem „protista“ výhradně s malým písmenem na začátku slova, protože pak je zřejmé, že se 
nejedná o monofyletickou systematickou kategorii (název; dále např. str. 11, kapitola 2.1.2.1), ale o 
obecné označení jednobuněčných eukaryot. 
Tento můj povzdech po uceleném systému jednobuněčných je však mou první a také poslední výtkou, 
ovšem spíše osobního rázu – jako vyučující mě prostě zajímá pohled jiných učitelů na systém 
prvoků... 
 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 
1. Na str. 15 zmiňujete sklerocium. Já jej však znám v jiné souvislosti: jako klidové stádium některých 
hub pokryté pevnou krustou. Co vše tedy může pojem sklerocium označovat? 
2. Na str. 33 je zmíněno, že trepky nereagují na světlo. Z vlastní zkušenosti však vím, že pobyt na 
přímém slunečním světle je jim nepříjemný a při uchovávání v kulturách bývají uloženy v tmavých 
boxech. Dokážou tedy trepky nějak světlo vnímat? Může světlo ovlivňovat kvalitu jejich kultury? 
3. Dá se vůbec říci, že měňavka je masožravá (str. 35)? Ve spojitosti s prvokem to zní velmi nezvykle! 
4. Co je vlastně na obrázku č. 34 na str. 66 – chloroplasty z rozmáčklého krásnoočka, omylem 
vložená měňavka nebo rovnou celá skupina krásnooček? 
 
 
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
Závěrečnou práci Jany Šalounové doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm výborně. 
 
 
 
 
V Praze dne 15. prosince 2013     ……………………………… 


