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Předložená diplomová práce pojednává o výrobě dermoplastických preparátů
vybraných druhů ptáků. Práce je přehledná a slouží jako praktický manuál pro tvorbu
vlastních preparátů ve školní praxi. Záměr autorky, představit principy preparace široké
veřejnosti, je zde splněn rovněž. Dále nás autorka seznamuje s morfologií vybraných druhů
ptáků, která může hodnotně přispět při práci s preparáty ve vyučovacím procesu, a vést tak ke
zkvalitnění výuky biologie.
Kapitola 2. Metodika tvoří systematický, didakticky vytvořený návod pro preparaci.
V rámci této kapitoly je řazena podkapitola 2.2. Získávání a uchovávání materiálů, která
nastiňuje postup při sběru uhynulých druhů zvěře. Postupy uvedené v této podkapitole
hodnotím jako velmi přínosné a poučné nejen pro práci začínajícího preparátora, ale i osoby,
která náhodně nalezne uhynulou zvěř. Tato podkapitola je zařazena věcně a velmi dobře
poukazuje na možná zdravotní či právní rizika související se sběrem uhynulé zvěře.
Podkapitola 2.3. Metody preparace je vytvořena velmi podrobně. Postupy zde
uvedené jsou přesné a logicky na sebe navazují. Přes obsáhlost této podkapitoly jsou postupy
velmi přehledné a logicky uspořádané. Tato část práce je rovněž obohacena o velmi zajímavé
fotografie ze samotného procesu výroby dermoplastických preparátů. Fotografie tvoří dobrý
obrazový podklad pro samotnou preparaci. Fotodokumentace působí dobře a je velmi
přínosná pro případné zájemce o preparaci, kteří tak získají nejen teoretický návod k výrobě
preparátů, ale také praktické ukázky.
V kapitole 3. Popis ornitologických preparátů autorka popisuje 9 vybraných druhů
ptáků. Popis je středně rozsáhlý a plně dostačující k seznámení s vybranými druhy. Formální
zpracování a řazení do podkapitol je přehledné. Obsahové zpracování je na velmi dobré
úrovni.
Závěr práce je věnovaný výsledkům práce včetně přiložené fotodokumentace a
následné diskuze nad tématem preparace. Tyto kapitoly dokládají splnění cílů, které si autorka
stanovila v úvodu práce.
Jazyková a grafická úprava je na velmi dobré úrovni. Formální členění práce je
zachováno. Proporcionalita teoretické a praktické práce je rovněž zachována. Slohové
zpracování práce je dobré. Systematické řazení kapitol, podkapitol, číslování obrázků a řádně
vytvořené citace, umístěné na konci každého odstavce, působí velmi dobrým dojmem.
Celkový dojem z práce je dobrý.

Předložená diplomová práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ práce,
proto ji doporučuji k úspěšné obhajobě.
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