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1. Jsou v souladu ťtrrl a ósah pnáce §e zadáním pníce? fil ano

2. Nechybí v pní,ci formutář Zadání ? ,,................ . fil nechybi

Nechybt v pnáci Prohlúšení ?.......,.......,., . ..... e nechybí

Nechybívpn{ci Obsah? finechybí
Nechybí v pnici kapitolaLiteratura? ....,...,.. . ,.. X nechybl

3. Je členěníprácelogickéapřehledrré? fil ano ! nezctla

4. Je diskuse logická a s dobře zdůvodněnými závéry?........ ...,.,. X ano D ne zcela

5. Je kapitola ávěrjamě formulovaná?.............,.... fil uoo fl ne zcela

6. Jsou sprál,rrě citované zdroje inťormací v textrr práce? , ,,. .,.,,.. .. .... . D aoo fil ne zcela

?. Je seznam použiťých zdrojů infornaci bez c§t...,,. D ano fil ne zcela

a úplný?.,..... El arro I ne zcela

8. Js cizojazyčné resumébez chyb?.,......,.. il aoo fil ne zcela

9. Jsou všechrry obtázky, tabull§y a přílohy nezbltné?.... Xl ,no fJ ne zcela

10. Jsou všechny tabulky, obnázlry a přílohy dostatďně kvalitní?.,.... El ano il ne zcela

11. Jejazrykagramaťkaprácebez chyt? fJano filnezcela
12. Jsou axonomické pojmy bez chyb? ........, ...,, BI aoo I ne zcela

13. Doporučujete práci k obhajobě?.,.,......,., ......... fit uno

14. Doplňte hodnocení práce:,..,............... I výUorne
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l§. Do diskuse navrhuji oíízku ve anění: Jakého typického á§tupce o§tnokožců by autorka navťhla do učebnice nebo

NedíInoa a povinnau součústí hodnocení kvalffiluění práce je slovní uyjádření se k práei
s podrabným avedenimpřipomínek a zúiůvodněním nawhovaného hoďnocení na scmostatném
listě nebo mdní straně tohotaformulářa



J

předložená bakálářská práce pavlírry ř{rdličkové shrnuje na 49 straních problematiku ostrort<ožců uváděných v nrzných

dětslcých encyklopediict a uěebniciót p.o ,ÁIrl-drtu ,tr.ooi školy od zaáítku 20. století po souČasnost, Práce zahrnuje 3 1

učebnic, 1 t encyklopeaií ; i4 ;.tuí"í.i potr*aJ, rze tedy řici, É 3e proveaena na poměrně rozsilrlém souboru materiálŮ

Formální §Eáíil(y práce jsou v pořádku, i. pra"i řr,"íi", bť né vždy znela odborným jazykem § malým množ§tvím

pároopisnyctr Ňu ti"t ó**o, ď$da_podmětus přísudkeu občas překlep).

Uvod seznamuje ětenaře s ouvodem vzniÉiéto páce a knárce se zmiňuje o ostnokožcich jako skuPině, Metodická

čá§t je §tťučna, uveoi'imormace o poětech ;dÚ.i, zpracované literatury. KaPitola 3, Charakteristika lrnene, aČ

rozsálilejší než předďlé, neuvádí jedinou citaci, autorka prece musela wedené informace odněkud zíslcat" k obecné Části

by bylo vhodné doplnit např. infornrace t o*otoJ telní áutině ostnokožců, vysvětlit některé ttsímíny zmiňované v dalšíín

rcxnr (např. pedicelarie), okomentovat jejich wolučni suiří nebo Ýyužití v Čmbryologti (kdy probíhal největší rozmach

Échto experimentů" reern, sloužily itá.l, ÚpiCIra by mohla seznámit Čtenáře sjednotlivými ťídami zwrubněji'

v oddělených ods€vcích, wést například 
"á-y 

j;i;rr** ryuo rr.e$osur místa ťslqitu. ZvláŠlně pŮsobí spjení vět o

zpusobu lskáváíú ponu-v t*"ai, *pře9.T,itrmror posto"eni korálů a v dalši větě jmenude ,,naPříklad slávký' bez

rňr*rt y o toír,, že hvězdice se áví i měklcýši,

kapitola shrnujicí ťďedky autorčiny práce, Rešerše, je zpracovaná poměmě a losicky, zvlá§ností je

uváděni názrni konkrétrúďr praci v samotném ,u*,n tav:*" uŇ ryr* ooáuwany převáŽně teČkou * vhodnějŠÍ by se

zdálo odděleni např. sťedníkem nebo pornremu 
-á,kto 

rozaěrený nr{zev pŮsobí násilně. \ie Tejné 
Části textrr by bylo pro

lepší orientaci vhodněj§ zvolit pro publikaci vlastní odstavec oddělený volným řádkem, PříPadně

nazvu práce vtextu. ói*""" ,arojt iroo uz-na Úiimky v!"řádkŤ těmito ťjimkani jsou citace dvou enrykloPedií

s autory uvedenými pouze jako kolektiv *r9*. roúa3ro. á".t"rS jména autorŮ, je lepŠÍ citovat vŠechnY stejně jako u

osratních publikací. výčet úlajů ousatenyctr'vraooúrw"t putrúcictr je rozumně rozsráNý a informuje Čtenáře o

nroxrostectr které danépráce poskytují, občas přirrráší až přelcvapivé infornace,

Diskuze přiíáší souhm o"t 
"j.noouiřct 

zpracovanýctr praci včetně obsáhlého §§znamu uvedených dnrhů

o§tnokožců včetně latinských názvťr a mí§t ť;ÉÁ ďa. t9 urró 5n9zno. 
Arrtorka sama přiznává, Že neexistuje kompletní

systeínatický přehleo oáokožc,], podle tterJí.o uv Wro mozry vkaždém případě české a latin§ké ná,.,y,

Zajimavéjsou tabrrlky srovnávající q§l§yt ,Úlr.Í, arurot u rťrznictr publikacích |o$ranitola 
ChYbY v Publikacich

upozorňuje * o.r*ůulorti *e"i r*ir,a*i,-a*élur.aa9mle49tr náitr, tak moŽnými nepřesnostmi při překla&r

v případě ptrvodně ;"jrriŇ.h p*.r áir""nou čásť je pdkapitola zatývajic| se obtazovými moŽrostmi knih;

rybrané obrrffi jsoo *,řJ'torr"tý"t přllóh;Éilě aotumentrrií-různou úroveň ilusfiací v PrŮběhu Čazu, Diskuze je

6dcky členěnáav pod§talě beze zbytku splňrrje pofudavky,

Závěr stručně komentrrje úslšaná aaia'a.ro*a"i mezi publikacemi. Yreznamu literxury nechYbí ádný

z citovaných zdrojů určitou výhradu mlrnienř ataci jř výše zmínďných dvou enryklopedii od kolektivu autorů,

celkově pníce působí dobrým, neo*vtým aoiir.r", rdy s?.p, že autorku zpracovávání knih bavilo a dokazala

z nich lyčíst vhodné ioror*uo a poout j. oa. ňino" qr*iňg:si slabinou je Charakteristika kmene, kde Postrádám

kontrétnější iorormac" o ostnokožóich, 
"-prt 

otú *. 
"yrtytojt 

i drobněj§ chyby (ansliČtina Resumé, nePŤesná citace,

mírně nepřehldné zpracováni vlastních wrr.omiúriooir*coii t outrajoue s kbsifikací velmi dobře (2), v PřiPadě

Úb.*éd" pdĎěhu OtujoUy nwylučuji ani lepší hodnocení,

Datum: 18.8.2012 

'urriuuuY u§YJrwuJr uu t 

Podpis: A.,a _, "!, //'


