
  

 

 
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity / 30. dubna 22  701 03 Ostrava / Česká republika 

e-mail: lucie.zarnikova@osu.cz / telefon: +420 597 092 102 

prf.osu.cz / alive.osu.cz 

 

Oponentský posudek diplomové práce 

Název disertační práce: Unusual cockroaches (Blattidae) from Cenomian      

Myanmar amber 

Autor disertační práce: Bc. Lucia Šmídová 

Školitel: Mgr. Peter Vršanský, Ph.D. 

Posudek zpracoval: doc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D. 

 

Lucia Šmídová předkládá diplomovou práci zaměřenou na fosilní šváby čeledí 
Blattidae, částečně také Olidae a Ectobiidae. Práce obsahuje přehled popsaných druhů 
Dictyoptera z Myanmarského jantaru a vyčerpávající literární rozbor dosavadních 
znalostí o vyhynulých zástupcích čeledi Blattidae. Vlastní výsledky přinášejí 
taxonomickou deskripci 8 morfotypů, přičemž popis jednoho z nich byl již publikován 
autorkou ve spolupráci s Xiaojie Lei v roce 2016. Diplomová práce má 56 stran textu 
a je předložena v angličtině.  

Výsledkem výzkumů autorky je zásadní obohacení znalostí o fosilních zástupcích 
čeledi Blattidae. Deskripce švábů jsou psané v čistém vědeckém stylu, autorka používá 
standardní terminologii a popisy doplňuje jak kvalitními fotografiemi, tak ilustrativními 
kresbami připravenými pomocí softwaru Inkscape. Práci považuji za poctivě 
zpracovanou a vědecky hodnotnou.  

Níže přikládám několik věcných a formálních komentářů, které jsou především 
doporučeními pro další vědeckou práci autorky: 

Věcné komentáře:  

- Graf 2 na str. 10 vychází ze zastaralých údajů z roku 2002, přičemž počet 
známých taxonů se od té doby minimálně zdesetinásobil. Není velký problém 
podobný graf připravit na základě recentních přehledů – např.: Guo, M. et al.  
(2017). A catalogue of Burmite inclusions. Zoological Systematics, 42(3): 249-
379, nebo check-listů, které každoročně zveřejňuje Andrew Ross 
(https://www.nms.ac.uk/media/1158001/burmese-amber-taxa-v2018_2.pdf) 

- pokud byl druh popsán v jiném rodě, než do kterého je řazen dnes, je třeba 
autora popisu uvádět v závorce. Chybí např. na str. 24 u druhu Bubolatta 
armata (Caudel, 1914), původně popsaného v rodě Latindia; nebo např. u druhu 
Kachinitermes tristis (Cockerell, 1917), původně popsaného v rodě Hodotermes 

(str. 14). 
- kapitola „Material and Methods“ by měla, jak její název vypovídá, obsahovat 

informace o studovaném materiálu. Konkrétně, popis každého studovaného 
kusu jantaru (a tady by mohly být i informace o paleoekologii – viz připomínka 

https://www.nms.ac.uk/media/1158001/burmese-amber-taxa-v2018_2.pdf
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níže) a jeho místu deponace (instituce, sbírka). Tyto informace nejsou obsaženy 
ani u popisu jednotlivých morfotypů.  

- autorka zpracovala (předběžnou) fylogenetickou analýzu v programu PAUP4 
metodou maximální věrohodnosti, což je v pořádku. Mám však poznámku ke 
vstupní matici – všechny znaky jsou binárně kódovány (1 vs. 0, ev. ?). Pokud 
má znak více stavů, je autorkou rozdělen do více samostatně binárně 
hodnocených znaků, např. noha typu A, typu B, typu C. Tyto znaky jsou však 
ve vzájemné interakci, jelikož přítomnost nohy typu A zároveň vylučuje nohu 
typu B nebo C. Tím tyto znaky (vlastně samostatně hodnocené stavy znaku 
jednoho) získávají jinou relevanci, než znak čistě binárního typu 
(přítomen/nepřítomen). Do budoucna doporučuji využít kódování s více stavy 

jednoho znaku. Zároveň doporučuji zvážit využití kladistické analýzy 
s identifikací apo-/plesiomorfií místo metod numerické taxonomie založených 
na velkém množství (mnohdy) homologických znaků. 
 

Formální připomínky:  

- Řazení kapitol literárního přehledu není příliš logické. Vhodnější by bylo začít 
obecnými kapitolami (Geology of amber; Maynmar amber), následovanými 
přehledem Dictyoptera v Myanmarském jantaru (Dyctioptera from Burmite) a 
teprve poté se věnovat fosilní historii švábů, postupně od prvohor po třetihory. 
Prezentované řazení je méně přehledné, přičemž např. mezi kapitolu věnovanou 
prvohorním švábům a druhohorním švábům jsou vloženy kapitoly o významu 
Myanmarského jantaru a Paleoekologii. Podobně by do literárního úvodu 
zapadaly kapitoly týkající se vlastností Myanmarského jantaru nebo 
Taphonomie (obojí jsou řazeny na samý závěr práce). 

- V práci mi chybí jasné vyčlenění kapitoly Výsledky a kapitoly Diskuse (nebo 
společná kapitola Výsledky a diskuse), které se zde vzájemně prolínají i 
s kapitolami, které náleží spíše do literárního přehledu na úvod DP (např. 
kapitoly týkající se vlastností Myanmarského jantaru nebo Taphonomie). Není 
tak ihned zjevné, co jsou vlastní výsledky, a co výsledky přejaté.  

- Autorka často (avšak ne výhradně) píše tečku před závorkou s citací/citacemi. 
Např. str. 7, poslední odstavec (3x). 

- Str. 23, „Blattidae from Myanmar amber“ – chybí dokončení druhé věty, která 
končí „with“.  

- Třetí odstavec na str. 3 patří svým obsahem spíše do kapitoly „Materiál a 
metodika“ nebo do kapitoly „Výsledky“. Jelikož se jedná o součást výsledků 
zpracovávaného materiálu, umístění informace do rešeršní části DP není 
vhodné. 

- Na několika místech v popisech morfotypů autorce unikly desetinné čárky, 

místo desetinných teček užívaných v angličtině (např. str. 33, 36).  
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Dotaz: 

1) Jaký je důvod (kauzalita) myšlenky, že pestré zbarvení švábů je spojeno 
s humidním klimatem? (str. 7, poslední odstavec)? 

Závěr 

Autorka diplomové práce, Bc. Lucia Šmídová, v předložené práci prokázala schopnost 
tvůrčím způsobem zpracovat, prezentovat a erudovaně interpretovat výsledky své 
vědecké práce. Práci hodnotím jako vědecky kvalitní a získané výsledky jsou 
publikovatelné ve vědeckém tisku. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a 

navrhuji klasifikační stupeň „B“ z důvodu drobnějších formálních a věcných 
nedostatků.  
 

 

 

 

V Ostravě, dne 11.9.2018                                 doc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D. 


