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Diplomová práce Zuzany Kašparové má 125 stran textu a obsahuje 41 citací českých a 
především cizojazyčných a dalších 18 internetových odkazů. Přílohy pak obsahují 33 obrázků. 

Je vedle úvodní části členěna do dvou hlavních kapitol, které jsou pak dále členěny 
velmi přehledně do dalších podkapitol, Teoretická část a Praktická část. První čistě teoretická 
část práce má prakticky kompilační charakter, zejména v první polovině, nepostrádá však 
některé zajímavé teoretické momenty. Tato část se pak dále člení do 8 podkapitol. Praktická 
část se dělí do pěti podkapitol. Závěrečnou část práce tvoří čtyři kapitoly - Diskuze, Závěr, 
Literatura a Přílohy. 

Jedním ze dvou hlavních cílů této práce je popsat na základě teoretických informací 
základní rozdíly v chování volně žijících orangutanů se skupinami orangutanů žijících 
v zajetí. Hlavní cílovou skupinou pro je je skupina orangutanů žijící v ZOO Praha. Druhým ze 
dvou hlavních cílů je pak analýza učebnic biologie a přírodopisu pro základní a střední školy 
z hlediska presentace problematiky orangutanů, velkých lidoopů a primátů obecně a připravit 
pracovní listy, včetně autorského řešení, s tématikou orangutanů a.velkých lidoopů vhodné 
pro základní a střední školy. 

Práce je solidní, promyšlená a přehledně napsaná, Přestože teoretická část je zvládnutá 
s přehledem, praktickou část považuji za více zdařilou. Z odborného hlediska nelze mít 
zásadnější připomínky, místy je práce skutečně výborná a zahrnuje množství nových 
poznatků. Diskuse je zajímavá a přehledná, závěr poměrně stručný a jasný. Literatura je zcela 
postačující a representativní. Obrazové přílohy rozhodně splňují svůj účel. Učebnice jsou 
analyzovány velmi solidně a pracovní listy jsou, podle mého názoru, dobře zpracované a 
dobře cílené. 

Přesto v práci nelze opominout určité nedostatky, z nichž mnohé evidentě vznikly tím, 
že diplomantka pracovala pod časovým tlakem, tedy dodělávala práci, zčásti z objektivních 
příčin, v poměrně krátkém čase. 

Z odborných připomínek bych zmínil je několik málo problematických míst. 
1. V teoretická části jsou první tři podkapitoly zbytečně dlouhé a obsahují 

informace jen nepřímo vztažené к problematice velkých lidoopů. 
2. V diskusi je věnováno málo prostoru analýze učebnic a pracovním listům, 

které tvoří nezanedbatelnou část Praktické části. 

Z formálního hlediska práce působí na první pohled solidně, avšak, к mému nemilému 
překvapení, obsahuje značné množství gramatických chyb, nezřídka dosti závažných. Toto 
výrazně poznamenává odborně velmi dobrou kvalitu v jinak skutečně zdařilé diplomové 
práce. 



Г-ж ľ v 

Zaver: 
Přes uvedené nedosta tky považuj i práci za velmi dobrou, z e j m é n a prakt ická část j e 

ve lmi dobře a koncepčně zpracovaná . To svědčí o tom, že s tudentka velmi dobře zvládla 
p rob lemat iku j a k teoret icky tak i prakticky. Teoret ická část je dobře konc ipovaná a přehledná , 
což se pak odráží i v prakt ické aplikaci problemat iky, z e jména př ipř ípravě pracovních listů. 

Diplomová práce Zuzany Kašparové splňuje nezbytné požadavky a doporučuji její 
přijetí к obhajobě . U v e d e n é nedosta tky j sou převážně fo rmáln ího rázu a větší část z n ich 
nepovažu j i za závažné , n i cméně rozhodně by nebylo od věci a lespoň ty nej horší g ramat ické 
chyby v d ip lomové práci , z e j m é n a ve verzích př ís tupných v kn ihovnách a rozhodně ve verzi 
na C D , opravit . 
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