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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ strategie pouţitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, 

proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.): 

Diplomová práce Lucie Tuzové obsahuje 104 číslovaných stran, 31 obrázků, 16 tabulek a 6 

grafů. Zabývá se výrobou dermoplastických materiálů a balek savců pro studijní účely na 

základní škole a gymnáziu. Diplomantka v rámci práce zjišťovala znalosti vybraných 

přírodnin u žáků a studentů. 

Téma považuji za aktuální vzhledem k časté nedostatečné vybavenosti škol bezesporu 

velmi potřebnými demonstračními pomůckami tohoto typu a finanční náročnosti jejich 

pořízení. 

V kapitole Cíl práce, hypotéza jsou nevhodně formulované cíle (např. „Záměrem je 

předloţit tento materiál studentům, kteří jiţ probírali ptáky a savce, a zjistit, zda jsou 

schopni některé poznat.“). 

Značný rozsah teoretické části práce odpovídá jejímu zaměření. Rešerše vychází z velkého 

množství literárních pramenů. V seznamu literatury je uvedeno 67 tištěných monografií a 

17 internetových zdrojů. Autorka uvádí podrobné metody preparace ptáků a savců, včetně 

vhodných pomůcek, chemikálií a výhod při použití hmyzu. V teoretické části dále popisuje 

savčí chrup a jeho adaptace na druh přijímané potravy. V kapitole Preparáty velmi 

podrobně charakterizuje biologii preparovaných druhů ptáků a savců. 

Průzkum uvedený v praktické části je zaměřen na poznávání přírodnin žáky a studenty. 

 

2.  FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, přehlednost a dodrţování předepsaného formálního členění kapitol, 

úroveň shromáţdění a zpracování údajů a závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.): 

Práce obsahuje všechny povinné části, má však určité nedostatky. V provedeném 

průzkumu postrádám podrobnější charakteristiku (např. přesný název školy, časovou 

dotaci předmětu přírodopis/biologie, počet vyučovacích hodin věnovaných tématu 

poznávání ptáků a savců, analýzu metod a forem práce učitelů, případně používaných 

učebnic se zaměřením na zobrazení testovaných přírodnin, ad.) Není jasné, jak autorka 

hodnotila odpovědi žáků/studentů. Zda považovala za správnou odpověď rodové a druhové 

jméno, či postačovalo jméno rodové. 

Kapitolu 4 Preparáty by bylo vhodnější zahrnout do stati Problematika, stejně tak kapitolu 

3.2.3 Osteologický materiál. 

Jazykový projev považuji za standardní. Autorka v některých případech používá nevhodné 

formulace (např. str. 13 „Celý preparační proces je velmi náročný, jelikoţ je to mravenčí 

práce, která musí být odvedena velmi pečlivě…“ Místy chybí interpunkce. Tyto chyby 

však nepůsobí rušivě. 

V textu i v seznamu literatury se nacházejí chyby v psaní citací, např. str. 40 (Alderton, 

2009), str. 27 Altmann (1972), str. 62 (Burnie, 2007), str. 44 (Hume, 2004). Údaje přesně 

nesouhlasí se seznamem literatury. 

Drobnou chybou je nesprávně použité desetinné třídění kapitol. Pro přehlednost se používá 

max. 4 úrovně. 

V práci není uveden seznam tabulek, obrázků a grafů. Číslování tabulek je uvedeno pouze 

v praktické části práce. Název a číslo grafu se umísťují pod graf. 



 

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ OPONENTA(celkový dojem z diplomové práce, moţný praktický 

přínos, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

Celkový dojem z diplomové práce je dobrý. Diplomantka nasbírala velké množství 

informací o výrobě dermoplastických materiálů a balek savců. Získané vědomosti plně 

využila při provádění bezesporu časově a technicky velmi náročných preparacích a 

prokázala tak vysokou úroveň manuální zručnosti, kterou v pedagogické praxi jistě 

využije. Postupy a metody preparací mohou být využity pedagogickou veřejností např. při 

vedení praktických seminářů nebo zájmových kroužků. Vyrobené preparáty byly věnovány 

základní škole a KBES UK v Praze.  

Výsledná práce představuje kompromis mezi původně stanovenými cíly a časovou 

náročností přípravy a samotné realizace jednotlivých preparací. 

 

4.  OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŢŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ: 

1. Navrhněte prosím konkrétní preparace vhodné pro praktická cvičení žáků základních a 

středních škol. Jaké mají Vámi vybrané preparace při jejich samotné realizaci výhody 

a úskalí pro učitele? 

2. Popište faktory, které mohou mít vliv na vědomostní úroveň žáků/studentů v poznávání 

přírodnin. 

 

Předloženou diplomovou práci Lucie Tuzové doporučuji k obhajobě. 


