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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cíle jsou v práci definovány velmi nepřesně a vágně („Tato práce si klade za cíl 
zorientovat se v problematice pohybu hmyzích opylovačů mezi kvetoucími rostlinami 
a zhodnotit rozdíly mezi opylovači ze skupiny pestřenkovití (Diptera: Syrphidae) a 
skupiny včely (Hymenoptera: Antophila).“), cílem práce nemá být „zorientování se 
v problematice“, nýbrž kritická rešerše tématu, na jejímž základě student vypracuje 
originální závěry či dokonce zodpoví kladené otázky. Proto se odkazuji raději na cíle 
práce tak, jak jsou uvedeny v SIS: „Zpracovat rešerši dosavadních znalostí o 
tom, jak různé faktory ovlivňují fungování hmyzích opylovačů v patchi 
kvetoucích rostlin a při přeletech mezi nimi. Zahrnuty budou jak faktory 
prostředí, působící na chování hmyzu z vnějšku (vlastnosti krajiny, počasí, 
vlastnosti kvetoucích rostlin), tak fyziologické a anatomické dispozice hmyzu.“  
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce sestává z 22 stran a 6 kapitol. Vzhledem k tématu (jde o pohyb opylovačů 
v prostoru) a jeho vizuální atraktivitě je velkou škodou, že zahrnuje jediný obrázek, 
navíc se samými cíli související jen nepřímo (stavba omatidia). Samotné srovnání 
včel a pestřenek by se jistě dalo také zpracovat ve formě tabulky, v práci není 
jediná. 
Členění práce zhruba odpovídá zadání cílů v SIS. V obsahu jednotlivých kapitol 
však často vidím problémy, mnohdy bohužel zásadní. Abstrakt neshrnuje celou 
práci, pouze její příčiny a cíle. Zdůvodnění cílů práce se má objevit v Úvodu; tato 
kapitola by obecně měla čtenáři usnadnit pochopení, proč má smysl si klást 
studované otázky. V tom tato kapitola selhává, po velmi povrchním a místy 
nepřesném shrnutí historických počátků opylování skáče studentka rovnýma 
nohama do opět povrchního popisu modelů optimal foraging (optimálního získávání 
potravy), ten však popisuje obecně a nedává ho do souvislosti s opylováním. Ani 
jedno z těchto dvou témat se však v práci již nevyskytuje, jejich uvedení proto 
působí prvoplánově k zakrytí nejistoty, co s úvodem práce (přestože optimal 
foraging má velký potenciál při diskuzi jednotlivých cílových faktorů). Úvod je (již 
správně) zakončen stručným vyjmenováním faktorů, jimiž se má práce v souvislosti 
s pohybem hmyzu mezi květy zabývat.  
Následuje kapitola Charakteristika skupin, kde bych si představoval zejména 
charakteristiku včel a pestřenek vzhledem k tématu, ideálně včetně přímého 
srovnání jejich biologie či morfologie, o které se budou přímo opírat další kapitoly. 
Většinu charakteristiky obou kapitol však zabírá fylogenetické zařazení obou skupin 
a jejich vnitřní členění. To však není v práci dále nijak využito, proto opět působí 
nadbytečně. Množství informací přímo souvisejících s opylováním či pohybem mezi 



 Strana 2 

květy velmi malé, zejména u pestřenek, řada zásadních údajů chybí. Naproti tomu 
se dozvídáme naprosto nesouvisející věci, např. že „larvy včelice trubcové mohou 
způsobovat onemocnění, pokud je člověk vypije se špatnou vodou“. Stěžejní by 
měly být kapitoly Vnější faktory (dále rozdělená do podkapitol Teplota a osvit, Vítr, 
Vlastnosti rostlin), Smysly a Stavba křídla a letové vlastnosti. V nich by měla 
autorka nepochybně popsat potenciální vliv jednotlivých faktorů na pohyb opylovačů 
mezi květy a shrnout relevatní studie. To se bohužel nestalo, většina textu popisuje 
daný faktor z obecného hlediska a vůbec ho do souvislosti s pohybem opylovačů 
mezi květy nedává. Často není jasné, o které skupině opylovačů autorka píše (např. 
většina posledního odstavce na str. 10 a leckde jinde), přímé srovnání mezi 
studovanými skupinami v pohybu mezi květy jsem nenašel ani jedno. Chybí řada 
významných faktorů, které pohyb hmyzu mezi květy ovlivňuje (některé zmiňuji níže), 
naproti tomu jsou v těchto kapitolách obsáhlé části, které buď patří do úvodu (např. 
konflikt zájmů rostlin a opylovačů) nebo s prací přímo nesouvisí: např. celá kapitola 
Tvar (myšleno květu) se zabývá výhradně tzv. robbingem, přestože tvar květu je při 
výběru navštívených zdrojů poměrně významný a mezi studovanými skupinami se 
nepochybně liší. Kapitola Vítr se zabývá pouze čmeláky a tím, jak manévrují při letu 
ve větru; opět neobsahuje ani zmínku o tom, jak vítr přímo ovlivňuje jejich pohyb 
mezi květy, srovnání s pestřenkami, či dalšími včelami také chybí. Čekal jsem, že 
velký důraz bude kladen na „atraktivitu květu“ (definována autorkou jako „kombinace 
velikosti, shlukovitosti a výšky rostlinné populace“, i když v tom motá vlastnosti 
populace a jedince), celá kapitola má však pouhých 8 řádků plných vágních sdělení 
typu „Různě veliké shluky rostlin budou přitahovat jiné druhy opylovačů“. Nebudu 
rozpitvávat všechny části, jako poslední příklad shrnu obsah čtyřodstavcové kapitoly 
Odměny. Ta začíná popisem významu odměn pro opylovače (víceméně zopakování 
vágního popisu z části o konfliktu zájmů mezi rostlinou a opylovačem), včetně jediné 
věty srovnávající cílové skupiny „Preference pro pyl či nektar se liší mezi skupinami 
a také mezi pohlavími.“ Není však uvedeno jak… Druhý odstavec opakuje povrchní 
informace o pestřenkách a včelách již uvedený v popisu skupin. Třetí uvádí, že 
specializovanými odměnami jsou i „vůně nebo oleje“. A poslední odstavec je 
povrchním popisem šálivých květů. Opět naprosto chybí jakékoliv spojení s 
pohybem včel či pestřenek mezi květy. To je u tak zásadní kapitoly zcela 
nedostatečné, až skandální. Bakalářskou práci uzavírá Závěr, jehož většina textu by 
však lépe „seděla“ v Úvodu, o rozdílech obou skupin v pohybu mezi květy bohužel 
neobsahuje ani větu. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
V práci je citováno úctyhodných 130 prací, v drtivé většině jde o vědecké studie 
v mezinárodních časopisech. Poměrně velká část citovaných prací se však v textu 
vyskytuje pouze jednou a/nebo s tématem bakalářské práce souvisí pouze nepřímo. 
Studií, které se zabývají samotným pohybem včel a pestřenek mezi květy, je 
naprosté minimum. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je poměrně dobrá, i když by si zasloužila mnohem bohatší 
obrazové a tabulární zpracování. Jazyk je na slušné úrovni a neobratných formulací 
i překlepů je minimum (např. častý překlep ve slově Anthophila), a to dokonce i 
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v seznamu citací. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Z mého pohledu nebyly cíle práce naplněny. Jak popisuji výše, očekávaná 
interpretace, jak jednotlivé rozebírané faktory ovlivňují pohyb cílových skupin 
opylovačů mezi květy, většinou zcela chybí. Některé významné faktory či známé 
jevy (viz připomínky a otázky níže) s velkým efektem na studované téma nejsou 
zmíněny vůbec, z nich jsou vlastnosti krajiny dokonce specificky jmenovány v zadání 
práce. Ve většině případů také postrádám konkrétní srovnání mezi skupinami. I přes 
nesplnění cílů navrhuji hodnotit práci „trojkou“, zejména s přihlédnutím k obtížnosti 
tématu (rešerše by se nejspíš dala zpracovat na vliv každého ze zpracovávaných 
faktorů na pohyb pestřenek a včel mezi květy), velmi širokému zadání tématu a 
množství nastudované literatury. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 

- V popisu pestřenek studentka uvádí, že „Dospělci nebývají nijak 
specializovaní a živí se pylem a nektarem“. To není pravda, pestřenky jsou na 
polivorii i nektarivorii samozřejmě poměrně dobře přizpůsobeny. A některé 
druhy jsou poměrně úzce specializovány i vzhledem ke spektru 
navštěvovaných rostlin. Může studentka stručně zmínit alespoň některé 
adaptace pestřenek k polivorii a nektarivorii, třeba vzhledem k dvoukřídlému 
hmyzu využívajícímu jiné potravní zdroje? Může studentka také zmínit 
některé druhy či skupiny pestřenek, které mají relativně vysoce 
specializovaný vztah s kvetoucími rostlinami? 

- Pro pohyb mezi květy jsou velmi významné preference různých květních 
znaků danými skupinami/druhy/jedinci. V tomto ohledu je naprosto zásadní i 
jev zvaný floral constancy (nejsem si vědom českého názvu). Může studentka 
popsat, co floral constancy znamená, u kterých skupin opylovačů je známý či 
studovaný a jak ovlivňuje pohyb mezi květy? 

- Dalším vnitřním faktorem ovlivňujícím pohyb mezi květy je nepochybně vnitro- 
a mezidruhová konkurence opylovačů. Prosím o stručné nastínění různých 
mechanismů, jakými si druhy opylovačů mohou navzájem ovlivňovat pohyb 
mezi květy. Jak bude ovlivněn pohyb mezi květy, pokud například ze 
společenstva odstraníme všechny opylovače s výjimkou studovaného druhu 
nebo pokud snížíme celkovou abundanci všech opylovačů na polovinu?  

- Autorka v práci píše „Odměněný opylovač bude mít větší tendenci pokračovat 
v návštěvě stejných květů, zatímco nespokojený opylovač se radši přesune 
někam jinam.“ S tím tedy nesouhlasím, nakrmený opylovač je pro opylování 
rostlin často zcela k ničemu. Protože množství odměn v jednotlivých květech 
velmi úzce souvisí s pohybem opylovači mezi květy, může studentka napsat, 
proč rostliny nenabízí v květu tolik nektaru, aby tím každého návštěvníka 
zcela nasytily? Nektar je víceméně roztok jednoduchých cukrů ve vodě, pro 
rostlinu jde tedy o velmi „levný“ zdroj… 

 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 


