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Název práce: 
Pachové žlázy ploštic (Heteroptera) a jejich stav u mikropterní štěnice Cimex 
lectularius (Cimicidae) 
 

X  Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Předložená práce si klade za cíl shrnout nejdůležitější publikované poznatky o 
pachových žlázách ploštic, velmi důležité struktuře z mnoha pohledů – fylogeneze, 
diagnostiky, morfologie, histologie a fyziologie. Studie také shrnuje důležité poznatky 
o pachových žlázách štěnice domácí, mikropterní ploštice, u které by mohly, bez 
morfologických zábran, perzistovat nymfální pachové žlázy u dospělců. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna standardně. Po krátkém úvodu je nejpodstatnější částí literární 
přehled shrnující znalosti o pachových žlázách ploštic, představujících jejich důležitý 
znak. Je podrobně uvedena jejich stavba, funkce, stav u nedospělých stádií i 
dospělců, včetně pohlavního dimorfismu a znalostí o perzistenci nymfálních žláz u 
imág. Jsou shrnuta publikovaná data o pachových žlázách štěnice domácí, včetně 
složení a funkce jejich sekretů. Práce je zakončena závěrem a seznamem použité 
literatury. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
V práci jsou použity relevantní údaje z nejdůležitějších publikovaných studií. Zdroje 
dat jsou citovány správně v textu i v seznamu použité literatury.  
 

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 dobrá, použitá vyobrazení jsou převzata z literatury a je 
správně citován jejich zdroj. Práce je graficky dobře uspořádána, její text a jazyková 
úroveň odpovídají požadavkům na bakalářskou práci.  
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce vytyčené cíle splnila, přináší jak základní přehled o pachových žlázách ploštic 
obecně, tak znalosti o těchto strukturách u konkrétního druhu, štěnice domácí. Studii 
hodnotím jako autorčinu prvotinu odborného textu veskrze kladně. Jen by bylo 
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vhodné na několika místech textu doplnit vlastní autorčino shrnutí a zhodnocení  
uvedených publikovaných dat. 
Předloženou práci doporučuji bez výhrad k obhajobě. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
X  velmi dobře    

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 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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