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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem bakalářské práce je úvod do problematiky pachových žláz u ploštic a zejména 
u štěnice domácí (Cimex lectularius), jejich morfologie, chemické složení jejich 
sekretu, a jeho funkce v komunikaci mezi jedinci.  
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce má 35 stran a je členěna na 4 oddíly: Úvod, Literární přehled, Závěr a Použitá 
literatura. 
 

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 77 prací, až na výjimky správně. Práce Bar Ilan & Levinson 
(1971) není citována v textu, naopak Levinson & Bar (1979) zmiňovaná v textu není 
obsažena v seznamu citací. Citované práce představují reprezentativní vzorek prací 
k této problematice a žádná zásadní mezi nimi nechybí. 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Text je doplněn o 5 obrázků a jednu tabulku převzaté z literatury (v případě obrázku 
4 je neúplný popisek). Grafická úroveň práce je v pořádku.  
 
Jazyková stránka práce je bohužel slabá a dokládá, že si autorka text po sobě ani 
nepřečetla. V textu jsou běžné věty, které se v různých svých částech neshodují 
v použitých pádech a nebo obsahují chyby v interpunkci. Některé z takto 
postižených vět jsou pak dvojsmyslné nebo nesmyslné. Dva příklady: „To, že 
obranná neboli defensivní funkce pachových žláz je jedna z nejdůležitějších funkcí u 
Heteroptera, podpořil svým tvrzením i Aldrich (1988a), kdy klasifikoval defensivní 
funkci na nespecifické dráždivé látky, které slouží proti predaci dravých členovců 
(např. výše zmíněné mravence), …“. „Vznikají také extracelulárních prostorů, které 
umožňují skladování sekretu. Porézní kanálky u nich chybí, takže sekret musí 
difúzovat přes vnitřní vrstvy kutikuly …„ V textu se též několikrát vyskytuje spojení 
vonné žlázy nebo vonný sekret, přestože v případě ploštic čeština používá termíny 
pachový a zápašný. 
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Poslední odstavec kapitoly 2.2 a první odstavec kapitoly 2.3 se víceméně duplikují. 
 
V některých částech textu je problém s jeho logickým členěním a fakta jsou zde 
řazena tak nějak náhodně za sebou, aniž by logicky navazovala. Například 
v kapitole 2.8.1 „Studie o pachových žlázách Cimex lectularius“ je na konci druhého 
odstavce věta o stavu redukce dorzoabdominálních pachových žláz u čeledi Miridae, 
která patří do předchozích obecných částí. Vrcholnou ukázkou zmatků je potom 
první odstavec kapitoly 2.8.2 „Složení a funkce semiochemikálií Cimex“: 
„Semiochemikálie jsou sloučeniny, které jsou syntetizované a vyloučené DAGs i 
MTGs. Zprostředkovávají přenos důležitých informací mezi jednotlivými organismy. 
Velmi důležitou roli v chemické komunikaci hrají feromony, díky nim dochází ke 
komunikaci mezi jedinci stejného druhu (Crawley 2016). Není známo, že by druh 
Cimex lectularius přenášel nemoci, mohou ale způsobit po opakovaném pobodání 
kožní problémy či nespavost. Přes den je štěnice imobilní a vylučuje agregační 
feromon, který přitahuje ostatní jedince k sobě navzájem.“ Tvrzení obsažená 
v prvních dvou větách jsou sice pravdivá, ale obě věty jsou v hierarchii prohozeny – 
semiochemikálie mají obecně informační funkci a pachové žlázy ploštic jsou jen 
jedním z mnoha míst, kde se s nimi v přírodě setkáme. Věta o přenosu nemocí 
vložená mezi dvě věty o feromonech pak patří do zcela jiné kapitoly.  
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autorka pečlivě prostudovala reprezentativní vzorek publikovaných prací o 
pachových žlázách a chemické komunikaci u ploštic a u štěnice domácí, přesně 
podle zadání bakalářské práce. Z těchto prací excerpovala relevantní poznatky ke 
studované problematice. 
 
Zásadním nedostatkem práce je však její ledabylé jazykové provedení a vážné 
nedostatky v logickém členění textu (viz příklady v předchozím a následujícím 
oddíle). Některé informace se tak v textu vyskytují duplicitně, jiné jen jednou, ale 
v kapitolách, které již podle názvu pojednávají o něčem jiném. V některých 
případech tak v textu vznikají nepřesné či dokonce zcela chybné formulace nebo 
nelogické koláže nesouvisejících faktů.  
 
Autorka v předložené práci splnila základní cíle podle zadání, výsledný text však na 
řadě míst neodpovídá logicky členěnému a přesnému stylu psaní odborných textů.  
 
Práci doporučuji k obhajobě, avšak vzhledem k formálním nedostatkům ji hodnotím 
pouze jako „dobrou“. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
1) Kaptiola 2.4 „Evoluce“ je bohužel značně zmatená a obsahuje například tvrzení, 
že „Čeledi Heteroptera, které žijí na rostlinách nejsou primární, ale druhotné, jelikož 
se zaměřují na specifický zdroj potravy.“ Můžete prosím vysvětlit současné názory 
na vývoj potravních strategií u ploštic? 
 
2) V kapitole 2.8 je následující zmatená pasáž ohledně vývoje hostitelské 
specializace u Cimex lectularius: „Zároveň je ektoparazitem, který využívá jako 
hostitele ptáky a savce, a to netopýry a člověka. Předpokládalo se, že netopýři byli 
jejich původní hostitelé, ale fosilní nálezy štěnic jsou starší než netopýrů. Štěnice na 
lidech jsou generalisté, jejich předpokládaný vývoj ze specializovaných předků na 
netopýrech není pravděpodobný. Původní společný předek je doposud neznán 
(Roth et al. 2019).“ Můžete vysvětlit toto evoluční schéma? Která část tvrzení se 
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vztahuje ke štěnicovitým jako celé skupině a která ke štěnici domácí? Do které 
živočišné třídy řadíme netopýry? Co myslíte tím, že jsou štěnice na lidech 
generalisté, zatímco na netopýrech specialisté? 
 
3) V posledním odstavci kapitoly 2.8.1 je toto dílem nepřesné a dílem mylné tvrzení: 
„MTGs se skládají z centrálního rezervoáru, dvou menších rezervoárů a párem 
ostiol, které se nachází na metasternu. Zadní stěnu centrálního rezervoáru tvoří 
přídatná žláza, která se může vyskytovat ve třech typech: Cimex, Afrocimex a 
Haematosiphon.“ Můžete prosím upřesnit a opravit tato tvrzení? Kam se ztratily 
vlastní buňky sekretující páchnoucí sekret? A jako je to se třemi typy přídatné žlázy? 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře   X dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 
Mgr. Petr Kment, Ph.D. 
 

 
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 https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf 

• 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. 
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