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1. CÍLE PRÁCE 
Cílem práce bylo vytvořit sadu návodů zaměřenou na různé aspekty zoologie bezobratlých pro 
přírodovědné kroužky. Autorka nejenže sepsala celkem patnáct návodů, ale sama také většinu z nich 
otestovala v praxi. Cíle práce tedy byly bezezbytku splněny. 
 2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ A FORMÁLNÍ ÚPRAVA 
Práce obsahuje všechny předepsané náležitosti. Je psána pěkným, čtivým jazykem bez pravopisných 
chyb a překlepů, čtení samotné přímo vybízí k realizaci popisovaných úloh. Rovněž po formální 
stránce lze práci pouze chválit. Pěkně vysázený text vhodně doplňují barevné fotografie pořízené při 
provádění jednotlivých úloh, či obrázky a nákresy usnadňující orientaci v někdy složitějších (resp. 
komplexnějších) návodech. 
Návody na úlohy vznikly excerpací a kompilací již existující literatury (41 zdrojů), práce však 
nezůstává v rovině rešeršní a většina úloh byla skutečně provedena. 
 
3. KOMENTÁŘ ŠKOLITELKY 
Spolupráce s Petrou Juhasovou pro mne byla dozajista jednou z nejvyváženějších interakcí student-
školitel. Petra dlouhodobě pracuje pro středisko ekologické výchovy Chaloupky ve Velkém Meziříčí, 
na jehož přírodovědných kroužcích vytvořené materiály vyzkoušela. Z jejího (nejen) písemného 
projevu je patrné, že velmi dobře ví, odkud a kam ve svém konání směřuje, umí děti aktivizovat a 
motivovat a dokáže je strhnout i k pozorování organismů, kterých se mnoho dětí i dospělých poněkud 
obává. Příkladem za všechny je výroba škvorovníku, úkrytu pro hmyzí řád se sice neoprávněnou, 
avšak plošně rozšířenou špatnou pověstí. 
Doprovodné fotografie ukazují pečlivé provedení všech realizací i hluboké zaujetí a nadšení dětí při 
samotných činnostech; u některých úloh jsou dokumentovány i vlastní dětské výstupy. Velmi 
pozitivním zjištěním je také fakt, že chaloupecký hmyzí hotel je jako jedna z mála podobných staveb 
skutečně osídlen samotářskými včelami a neslouží tedy pouze dekorativním účelům, ale také své 
primární funkci. 
Při sepisování práce Petra ochotně reagovala na mé návrhy a úpravy, do textu dokázala organicky 
včlenit i ty nejsložitější úpravy. Velmi kladně hodnotím její schopnost okamžité reakce v jakékoliv 
denní i noční době – a těším se, až budu moci sama vyzkoušet její návod na stavbu hmyzího hotelu! 
 
4. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
Práci plně doporučuji k obhajobě. 
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