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1. Jsou v souladu titul a obsah práce se zadánímpráce? fi ano

2.Nechybívpráciformulář Zadání? ffinechybí
Nechybívpráci Prohlášení? Xnechybí
Nechybí v práci Obsah ? .................. fi nechybí

Nechybí v práci kapitola Literatura? fi nechybi

3. Je členění práce logické a přehledné? X *o ! ne zcela

4. Je diskuse logická a s dobře zdůvodněnými závěry? fi ano ! ne zcela

5. Je kapitola závěr jasně formulovaná?................... fi ano I ne zcela

6. Jsou správně citované zdroje informací v textu práce? ! ano fi ne zcela

7. Je seznam použitých zdrojů informací bez chyb.,.... ! ano fi ne zcela

a úplný? ..,.. fi ano ! ne zcela

8. Je cizojazyčné resumé bez chyb? ... ! ano fi ne zcela

9. Jsou všechny obrázky, tabulky a přílohy nezbytné?.,... X ano ] ne zcela

10. Jsouvšechnytabulky, obrázky apřílohydostatečněkvalitní? fiano Inezcela
11. Je jazyk a gramatika prácebez chyb? .......... ... ! ano fi ne zcela

12. Jsou taxonomické pojmy bez chyb? .......... .,... ! ano fi ne zcela

14. Doplňte hodnocení práce:........... . ! výborně
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[lvelmi dobře

! dobre

! nevyhovující

15. Do {1skus9 navrhuji otázku ve znění: ..........Jak bylo pro Vás složité získávat materiál pro diagnostiku
jednotlivých druhů parazittt a jak složité bylo jeiich určování do druhu?..

Nedílnou a povinnou součdstí hodnocení kvaffikační práce je slovní vyjádření se k prúci
s podrobným uvedením připomínek a zdůvodněním navrhovaného hodnocení na samostatném
listě nebo zadní straně tohotoformuláře.

Datum: 2n ď,ClZ Podpis:



Autorka této diplomové práce pracovala velice samostatně,_protože.si.sa.ma. sháněla.materiál pro
získáváníjednotlivých arúhtr pŮazítů. Dále bych chtěl vy_zvedr,gyt jeli.práci y Plo1alor!,kdy zv|ádla
velice .y.ň1. ruzné'meto dy zpracováni získarlého materiálu při hledání parazíti,jejich fotografování,
a barvení při tvorbě trvalých preparátů. Jednotlivé barvící metoly si sama 1?§1? " 

literatuře a nauČila
se je provbdět celkem t<v-atiŇ o ěemž svědčí velké množství fotografií v přílohách. Velice dobře se

vyioiaaala s určováním jednotlirných parulitý, kdy používa\a různou odbornou literaturu i

intirnetové zdroje. Také didaktická část této diplomgyé p_r?9e je vynla99vána velice p9k"Ť, v případě
protokolů asi az prlliS podrobně, což bylo jedním z důvodů řaPy 9hyP hlavně gramatickýc_h, případně

i 
" 

oaUor"ych názvech. Díky těmto chybám jsem autorce snížil hodnocení na velmi dobře. Autorka
mimo jiné velice dobře zařadi|ajednótlivé-laboratorní cvičení zparazitologie, které. vytvo.řila,do
piáil ÚeŇu pro základní a středni školy 

_a. 
v diskuzi tato laboratorní cvičení porovnala s cvičeními

uvedenými v našich nověj ších učebnicícir biolo gie.
Ťoió uŮ. svědčí nejen o bdborných znalostecň, snaze autorky, .ale 9it9 pro učení, a tak doufám,, že

iyto ,nalosti i zkuŠenosti autorťa uplatní ve své budoucí praxi učitelky, ke které má velice dobré
předpoklady.


