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Funkce myrmekomorfie u členovců a její výskyt a potenciální funkce u ploštic 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Autorka uvádí dva: 
(1) shrnutí experimentálních studií zaměřených na funkci myrmekomorfie u pavouků 
a hmyzu, 
(2) popis výskytu, typů a potencionální funkce myrmekomorfie u ploštic 
(Heteroptera), především čeledi Miridae, o kterých zatím existuje nejvíce odborných 
studií. 
 
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna celkem na 8 částí, členění považuji za přehledné. I tak by text šlo 
uvážlivě přeskupit, a možná lehce proškrtat (aby se některé informace zbytečně 
neopakovaly). Kupříkladu kapitola 3 je tvořena jedním odstavcem, který 
jednoznačně patří za úvodní odstavec kapitoly 4. Některé pasáže na sebe 
nenavazují, například druhý odstavec kapitoly 4.2.1 by mohl plynule navázat na 
poslední větu prvního odstavce. Podkapitola 2.4.1 není podle mého nutná – obsah 
by mohl plynule navázat na předchozí text. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka uvádí úctyhodné (a tedy dostatečné) množství prací, z toho jen osm je 
převzatých. Až na Oliveira (1985), který je občas citován jako Olivera, jsou autoři 
citováni řádně. Na úpravu seznamu použité literatury však zřejmě nezbyl čas. Není 
jednotný styl uvádění křestních jmen autorů (zda celým jménem, iniciály, zda před 
příjmením, či až za ním), není jednotný styl velkých písem v názvech, ani 
formátování žurnálů. U některých prací žurnály i chybí (např. McIver a Stonedahl 
1993, Sheratt 2002, Schwartz a Cassis 2003). Některé citace obsahují i paznaky 
(Oliveira 1988), v jednom případě včetně přepisu zvláštních znaků do html kodu 
(Cassis a Wall 2010).  
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
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Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Jádro práce je napsáno zdařile, v rozumném detailu a přes občasné krkolomné 
formulace i čtivě. Překlepů rovněž není větší než obvyklé množství. Na některých 
částech se však zřejmě podepsal časový stres.  
 
- anglická a česká verze abstraktu se obsahově liší, jasněji formulovaná je ta 
anglická 
- nadpis „obsah“ je uveden hned dvakrát – jednou pravděpodobně vygenerován 
automaticky 
- nedostatky v seznamu literatury jsou uvedeny již výše 
- ocenil bych více obrázků do závěrečné kapitoly věnované myrmekomorfii u ploštic, 
aby si je čtenář nemusel googlit 
- v daleko větší míře bych uváděl běžně známé české názvy čeledí, rodů i druhů, a 
to samé se týká i anatomických částí.  

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autorka si vybrala pro bakalářskou velmi atraktivní, ale současně velmi náročné 
téma. Náročnost úkolu, možná ale i atraktivita, které vyloženě vybízí ke čtení dalších 
a dalších publikací, ji nejspíše v závěru zavalily, a nezbyl čas na doladění. Musím 
jednoznačně ocenit velké množství prací, které autorka zpracovala. Jinak velmi 
zajímavou práci bohužel sráží formální nedostatky. Práci i tak doporučuji k obhajobě 
a navrhuji hodnocení velmi dobře. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Nemohu než doporučit autorce, aby formální stránku věci příště nepodcenila, a 
předem si na ni vyhradila nějaký čas. V odborných časopisech bývají formální 
nedostatky často zbytečným důvodem k zamítnutí rukopisu. Chyby v citacích mohou 
rovněž ztížit práci navazujícím výzkumníkům. Jinak ale děkuji za obsáhlou a čtivou 
exkurzi do fascinujícího světa myrmekomorfie a držím autorce palce v jejích 
vlastních experimentech. Jak i z předložené práce vyplývá, jsou velmi potřeba a 
těším se, co vyzkoumá. 
Protože mě autorka přesvědčila, že se v tématu orientuje, s klidným svědomím se 
zeptám na několik zvídavých otázek, které mi při čtení vyvstaly. Je mi však jasné, že 
při obhajobě se zřejmě nedostane na všechny. 
 
1) Není samotný fakt, že je jedinec ve shluku mravenců tolerován, již jistou 
ochranou? Jinak řečeno – nemůže myrmekomorfie, která způsobí toleranci ze strany 
mravenců, chránit i před potenciálními predátory všeho druhu, jestliže se většina 
z nich mravencům spíše vyhýbá? 
2) Na straně 7 autorka uvádí, že pavouci napodobující mravence s nákladem 
mohou být častější kořistí skákavek, které útočí přednostně právě na „obtěžkané“ 
mravence. Vůči jakému predátoru, jestli vůbec, takto komplikovaná mimeze může 
být užitečná? U zmíněného druhu Myrmarachne plataleoides je „iluze neseného 
mravence“ evidentní z nouze ctnost, protože samci potřebují mít velké mandibuly 
kvůli „rituálním soubojům“. Napadá mě ale, a možná je to jen mojí neznalostí 
mravenčího světa, jestli se nějak liší komunikace mezi mravenci s nákladem i bez – 
jelikož náklad by mohl znemožňovat komunikaci na blízko. Není znám případ, kdy 
by myrmekomorfní druh záměrně nosil náklad (nikoli mrtvého mravence), aby se 
vyhnul bližšímu ohledání?  
3) Příklad ostnohřbetky ze strany 10 zaráží tím, že v téměř dokonalé iluzi je 
mravenec dvouhlavý. Nepřisuzujeme zde význam něčemu, co slouží k docela 
jinému účelu, například pohlavnímu výběru? Anebo je možné, že dvě hlavy zesilují 
signál? Koneckonců autorka na straně 18 popisuje, že skupiny mravenců působí na 
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predátora nebezpečněji než jednotlivci. 
4) Myrmekomorfie jako by měla jasně rozdělené role – model je vždy mravenec 
a mimik je jiný druh, v této práci typicky pavouk nebo ploštice. Některé páry 
(například ty na obrázku 4) ale vybízejí ke kacířské úvaze, co když je to naopak? 
Napadne autorku, pokud by to vůbec připustila, k čemu by to mravencům mohlo být 
dobré? Může to třeba nějak souviset s gregariozností některých myrmekomorfních 
pavouků, či s repelentními žlázami ploštic? 
5) Zapeklitá je varianta, že predátor získává uhlovodíky z larev mravenců, jak 
autorka popisuje na straně 15 a 16. Znamená to, že spousta těchto predátorů 
zkrátka zahyne při svém prvním pokusu, ale jakmile se jim to jednou podaří, již mají 
„zajištěné živobytí“? Anebo trpělivě čekají na příležitost, například, až mravenci 
budou vyhřívat svoje larvy na slunci? 
6) Na straně 21 se autorka věnuje napodobování larválních stádií mravenců, a 
jako příklad uvádí severoamerické pestřenky. Pro příklad však ve skutečnosti 
nemusíme chodit daleko. Vzpomene si autorka na hmyzí druh, žijící u nás, který 
využívá své podobnosti s larvami mravenců, aby se dostal do bezpečí jejich hnízda 
a zneužil jejich péči? 
7) Proč je vlastně myrmekomorfie tak častá zrovna u ploštic? 
8) Na straně 29 autorka popisuje experiment ve studii Oliveira (1985), ve kterém 
se testovaly preference jednoho jedince predátora vůči různým typům kořisti. 
Nakolik si myslí autorka, že lze z takového experimentu vyvozovat závěry o funkci 
myrmekomorfie testovaných ploštic?  
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte zhruba rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby 

• Posudek, prosím, nahrajte ve formátu pdf do SIS k dané bakalářské práci nebo (v případě 
externích oponentů) zašlete v elektronické podobě na e-mail: 
zuzana.starostova@natur.cuni.cz. Vytištěný a podepsaný posudek také zašlete na adresu: 
Zuzana Starostová, katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 nebo doručte do 
místnosti 241 či na sekretariát katedry zoologie. Podepsaný vytištěný posudek je nutnou 
součástí protokolu o obhajobě bakalářské práce a musí být k dispozici nejpozději v den 
obhajoby. 

 

mailto:zuzana.starostova@natur.cuni.cz

