
U N I V E R Z I T A   KARLOVA   V   PRAZE
P e d a g o g i c k á   f a k u l t a

Katedra biologie a environmentálních studií
PROTOKOL O HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE

(Posudek  vedoucího práce)

Práci předložil student:  Alena Beránková

Název práce:  Vzorové příklady bezobratlých živočichů v učebnicích základních a středních 
škol

1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, 
proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.): 

     Tato bakalářská práce je zaměřena na vzorové příklady bezobratlých živočichů v 
učebnicích základních a středních škol. Představuje a analyzuje 8 učebnic pro základní a 
střední školy s ohledem na prezentaci vybraných taxonů bezobratlých živočichů. Jedná se o 
devět kmenů (vločkovci, houiby, žahavci, žebernatky, ploštěnci, pásnice, hlístice, měkkýši, 
kroužkovci). Práce se nejprve se zaměřuje na představení jednotlivých modelových skupin 
živočichů, zda a jak jsou v učebnicích prezentovány. Cenný je výčet druhů, které jsou 
v učebnicích uvedeny jako modelové a autorka jejich vhodnost výběru zhodnotila 
s ohlededem na zastoupení našich (pokud existují) a exotických druhů i s ohledem na jejich 
praktický význam.  Sledovány byly v učebnicích i používané odborné termíny, ale i případné 
chyby a nesrovnalosti, včetně vhodnosti a názornosti obrazových příloh. Každý živočišný 
kmen je velmi stručně představen autorkou s uvedenímj znaků, které považuje za 
nejdůležitější ve škole prezentovat. V další části se práce zabývá pojmem učebnice a funkcí 
učebnic. V poslední  části bakalářské práce jsou jednotlivé učebnice zhodnoceny i s uvedením 
jejich vhodnosti pro výuku. 

2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, 
grafická úprava, přehlednost a dodržování předepsaného formálního členění kapitol, 
úroveň shromáždění a zpracování údajů a závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.):

    Jazykový projev je standardní, v práci je využito 20 literárních zdrojů. Práce je napsána 
přehledně, grafická úprava je standardní, vložené tabulky názorně a přehledně shromažďují 
zjištěné údaje.  Několik příloh vhodně doplňuje text.    

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, možný 
praktický přínos  silné a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.):

    Autorka pracovala aktivně a samostatně. Za hlavní přínos práce považuji vyhodnocení a 
srovnání učebnic s ohledem na vybrané taxony a vhodnost výběru druhů.  Je škoda, že se 
nepodařilo (s ohledem na rozsah a časové důvody) zpracovat i další významné kmeny 
bezobratlých, zejména členovce, čímž by práce nabyla na větší kompletnosti. Tím se vlastně 
trochu rozchází název práce s jejím obsahem.  Nicméně stávající rozsah bakalářské práce 
považuji za dostatečný.

4.OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 
OBHAJOBĚ:



1/ Jak chce autorka navázat v diplomové práci na výsledky své bakalářské práce?

5. ZAVĚR:

Předložená bakalářská práce v zásadě splňuje nároky kladené na tyto práce předkládané na 
Katedře biologie a environmentálních studií, a proto ji doporučuji  komisi k přijetí.
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