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1. CÍLE A HYPOTÉZY  
Předložená práce si klade za cíl porovnat čtyři základoškolské a čtyři středoškolské učebnice na modelovém 
příkladu několika vybraných skupin bezobratlých. Cíl práce byl splněn. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ  
Práce je v podstatě rešeršní: ve své první části seznamuje čtenáře s vybranými bezobratlými kmeny a 
definuje pojem učebnice. Ve druhé polovině se věnuje slovní analýze vybraných učebnic. 
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA  
Předložený text obsahuje všechny předepsané náležitosti včetně českého a anglického abstraktu. Jazyková 
úroveň práce je velmi dobrá, nalezla jsem pouze několik překlepů a žádnou pravopisnou chybu. 
I typografických nedostatků je minimum. Jediné, co v tomto směru mohu vytknout, je těžkopádná anglická 
verze abstraktu. 
Práce je doplněna krátkou přílohou a osmi srovnávacími tabulkami. Tabulky jsou poměrně rozsáhlé, což je 
způsobeno použitím vyššího rozchodu řádkování; jejich „stažené“ verze by byly mnohem přehlednější. 
V textu jsem nenašla žádné odkazy na tabulky, tyto jsou však umístěny tak, že je pochopitelné, k čemu se 
vztahují. 
V seznamu použité literatury je zmíněno dvacet zdrojů včetně osmi analyzovaných knih. V samotném textu 
je však mnoho citací uvedeno chybně (obvykle chybí další autoři a je uveden pouze první; v případě 
publikace Jelínka a Zicháčka jsou občas autoři zmiňováni opačně). V seznamu schází publikace Hoška 
(2006), při čtení jsem se naopak nesetkala s prací Průchy z roku 1984. Při zmínkách o Horákově učebnici 
pro ZŠ jsem narazila na dva různé letopočty – 1979 (tento je uveden v seznamu a na stranách 25, 29, 35, 38 
nebo 43) a 1962 (např. str. 24). Která z verzí tedy byla analyzována? 
 
V textu jsem našla tyto nedostatky, které je vhodné  opravit (nebude prezentováno p ři obhajob ě): 
- seznam literatury na třech stranách je velmi nepřehledný. Bylo by vhodnější, aby byl na stránce jediné, 
klidně i řádkováním č. 1. Totéž platí pro seznam literatury. 
- kdesi v textu se nachází citace Neil a Campbell (2006), je to ale jen chybná varianta citace publikace 
Campbella a Reece (2006) 
- pozor na použití pojmu „láčkovci“ (str. 22 dole) – dnes už se nepoužívá vůbec! 
- nemyslím si, že ploštěnci mají kutikulu, jak je zmíněno na str. 25 
- pásmovka se latinsky jmenuje Lineus s jedním N (str. 28) 
- opravdu dělí Dobroruka (2010) hlísty na hlístice a vířníky? Zní to velmi divoce! 
- v tabulce č. 2 a v textu na str. 28–29 je uvedeno rodové jméno téhož háďátka odlišně: Heterodera a 
Globodera, bylo by vhodné jej sjednotit 
- mimo trochoforových larev lze u měkkýšů nalézt také larvy typů veliger a glochidie. V obecném úvodu 
k měkkýšům by to mělo zaznít. 
- častěji používané jméno pro Polyplacopohora/štítkonošce jsou chroustnatky 
- spojovník (-) není zaměnitelný s pomlčkou (–) 
- „kostkovou“ publikaci Hančové a Vlkové nelze označit jako učebnici; za žádných okolností bych k ní tak 
nepřistupovala (vlastní empirická středoškolská zkušenost) 
- hydromedúzy (str. 17): hlavní důvod, proč jsou vyčleňovány, je jejich příslušnost k linii Hydrozoa. K tomu se 
samozřejmě pojí i morfologická odlišnost, ale při prvním definování bych napřed zmínila, že patří k jedné 
charakteristické linii žahavců, a až poté jejich morfologické speciality. 



- v současné době v ČR žije 221 druhů plžů, nikoliv 212 (naleznete v práci Horsáka a kolegů z roku 2013) 
- správné české označení plzáka lesního je Arion rufus. A. empiricorum je staré jméno pro A. ater, který se 
vyskytuje v severní a západní Evropě, ne však na našem území. 
- jantarka nepatří mezi spodnooké plže!!! 
- slimák žlutý se v současnosti česky nazývá plžík žlutý a byl přeřazen do rodu Malacolimax 
- Viviparus viviparus není totéž co V. contectus! Bahenka živorodá je české jméno pro V. contectus, 
V. viviparus se překládá jako bahenka pruhovaná a jedná se o dva dobře odlišné a odlišené druhy. 
- str. 32 – i suchozemští plži mohou dýchat žábrami; u nás Platyla polita; v Mediteránu např. rod Pomatias 
- ne všichni máloštětinatci mají čtyři páry štětinek na článku – některé tropické žížaly mají mnoho štětinek 
- na str. 44 a 46 je špatně uvedeno latinské jméno žížaly hnojní – má být Eisenia foetida (resp. fetida) 
- nemůže být křídlatec zlatý prostým překladem latinského názvu Strombus aureus? 
- začátky nových kapitol je vhodné odsadit na separátní stránku 
 
4. KOMENTÁŘ OPONENTKY 
Bakalářská práce Aleny Beránkové je napsána pěknou češtinou, bez chyb a překlepů. Text je poměrně 
ucelený, soudržný a jeho kvalita mezi jednotlivými kapitolami nekolísá. Neobsahuje (povětšinou) chybné 
údaje a je poměrně pěkně upraven. K jeho tvorbě však bylo použito pouze dvacet publikací. Osm z nich je 
analyzovanými učebnicemi. Zbývajících 12 publikací představují především česky psaná skripta a učebnice. 
Charakteristiky analyzovaných taxonů jsou velmi stručné a obecné, což mi přijde škoda: u mnoha ze 
zmiňovaných skupin mohla autorka sáhnout po specializovaných publikacích a ozvláštnit tak poměrně 
suchopárné a hodně obecné popisy. Rovněž musím konstatovat, že 12 literárních zdrojů je pro vytvoření 
kvalitní bakalářské práce „na hraně“. 
Samotná analýza učebnic je provedena zcela bazálně, v podstatě „od oka“, bez využití jakýchkoliv 
sebejednodušších statistických metod nebo náznaku kvantitativního přístupu. Komentáře učebnic jsou psány 
poměrně osobně (občas až familierně), jasně z nich vyplývá názor autorky. Postrádám zde ale něco na 
způsob „velkého všeobecného přehledného shrnutí“. Nejsem si také jistá, zda se učebnice z let 1979 a 1985 
stále ještě používají při výuce a zda by nebylo vhodnější nahradit je novějšími publikacemi. 
Mou největší výtkou tedy nejsou faktické chyby, hrubé omyly, jazykový rozkol nebo výstřední teorie – 
předložená práce je ucelená, smysluplná a téměř bez chyb. Je však po všech stránkách prostě jednoduchá. 
Vlastně se jedná o pěkně a pozorně napsanou středoškolskou seminární práci, což však nestačí pro splnění 
požadavků kladených na práci bakalářskou. Je mi jasné, že autorka si s tvorbou textu dala práci a řádně 
prohlédla i zkoumané texty. Proto práci doporučuji k obhajobě i přes všechny výhrady, které k ní mám a 
prosím o zodpovězení následujících šesti otázek. 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOB Ě 
1. Proč jste pro analýzu zvolila „nižší“ taxony bezobratlých a nikoliv třeba jednotlivé skupiny členovců? 
2. Je vhodnější používat pro označení kmene Porifera české jméno živočišné houby nebo houbovci? Jaký je 
Váš osobní názor? 
3. V kapitole o motolicích píšete, že z plže-mezihostitele se do vodního prostředí dostávají redie, které se 
přemění na cerkarie. Já se domnívám, že do vody se uvolňují rovnou cerkarie. Můžete problém uvést na 
pravou míru? 
4. Na straně 41 je uvedeno, že kroužkovci mohou dosahovat velikosti až 3 metry. Mohla byste prosím uvést 
konkrétní takto velké zástupce? 
5. Na str. 44 je zmíněno, že rozšíření pijavky lékařské je u nás dáno jejím intenzivním využitím pro lékařské 
účely. Já měla za to, že je to spíše nedostatkem vhodných biotopů a mnohdy silným znečištěním vody. Co 
tedy za úbytek pijavky může, sběr nebo mizení biotopů? 
6. Proč jste analyzovala dvě velmi staré učebnice – Horáka (1979) a Vilčeka (1985)? Používají se 
v současnosti ještě ve výuce? 

 
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
Bakalářskou práci Aleny Beránkové doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 22. července 2014                 Dagmar Říhová 


