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Autorka se ve své bakalářské práci zabývá výrobou rozličných osteologických preparátů obratlovců, k čemuž
využívá chov kožojedů. Primární pozornost je věnována popisu tvorby preparátů, které mají následně sloužit jako
vhodný didaktický materiál pro výuku. Práce se dále logicky věnuje chovu kožojedů jako nezbytné součásti
taxidermie pro tvorbu kosterních preparátů či možným způsobům získání materiálu. Přínosnou součástí práce je
upozornění na možná rizika, která mohou nastat nejen v průběhu preparací, ale také při získávání materiálu.
Poměrně rozsáhlou část tedy tvoří kapitola o bezpečnosti práce, která má zajisté velké opodstatnění. Metodická
část práce je dále doplněna o informace o studovaných druzích, včetně fotografií výsledných preparátů. Uvedená
teoretická část vhodně doplňuje a podtrhuje metodickou část o zásadní informace o jednotlivých skupinách.

Formální úprava práce je na dobré úrovni, grafická úprava i členění práce odpovídá náležitostem bakalářské
práce. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, metodická a teoretická část jsou v souladu co se týče obsahu i
celkového rozsahu práce. Jazykový projev je na velice dobré úrovni, v práci se neobjevují překlepy ani gramatické
chyby. Použitá literatura je v textu citována dle platných norem, zdroje jsou správně shrnuty i v závěru práce.

Celkový dojem z práce je velice dobrý, na autorce je patrný velký zájem o danou problematiku, jehož
výsledkem je komplexní práce. Vytvořeno bylo celkem sedm velmi zdařilých osteologických preparátů- šest
preparátů savců, zejména hlodavců a jednoho zástupce ze skupiny ptáků. Menší negativum vidím v použité
literatuře, která je zejména v teoretické části (např. kapitola o bezpečnosti práce) velice zastaralá. Nicméně to
přikládám faktu, že není dostatek aktuální odborné literatury věnující se problematice taxidermie. Autorka tento
menší nedostatek ovšem vyvážila značným využitím cizojazyčných věděckých článků publikovaných v posledních
letech. Pozitivně hodnotím autorčin námět v závěru práce na možnost tvorby modelů tisknutelných na 3D tiskárně
jako možný podnět na rozvoj práce.
Předloženou práci hodnotím kladně a vzhledem ke splnění obsahových i formálních nároků bakalářské práce
ji doporučuji k úspěšnému obhájení.
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