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1. CÍLE A HYPOTÉZY 
Cílem prakticky zaměřené práce bylo sepsat přehlednou rešerši věnovanou (nejen dravým 
zástupcům) čeledi Carabidae a v domácích podmínkách, které simulovaly školní chov, vyzkoušet, zda 
lze střevlíky chovat pro potřeby výuky. Oba cíle byly beze zbytku splněny. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ A FORMÁLNÍ ÚPRAVA 
Práce o celkové délce 61 stran obsahuje všechny předepsané náležitosti včetně českého a 
anglického abstraktu (ačkoliv je poměrně dlouhý, nezbývá než zvolat „takto vypadá správný abstrakt!“) 
a vznikla na základě excerpace 18 česky a anglicky psaných zdrojů. Zdroje jsou s ohledem na téma 
voleny vhodně; v textu i v seznamu jsou správně citovány (autor využívá citační manager EndNote); 
vhodně citovány jsou i převzaté obrázky. 
Práce je rozdělena na delší teoretickou část, seznamující čtenáře se střevlíkovitými brouky; a kratší 
praktickou, ve které autor popisuje lov a vlastní domácí/školní chovy střevlíků. Kapitola věnovaná 
domácímu chovu je doplněna autorskými obrázky, díky kterým je jasné, že adept své chovy vedl 
velepečlivě a odpovědně. 
 
3. KOMENTÁŘ ŠKOLITELKY 
Martin Smrž je muž mnoha zájmů a talentů. Vše, co dělá z vnitřního pohnutí, dělá dobře, samostatně, 
s vizí cíle a s výbornou autoregulací. A je jedno, zda se jedná o tanec či domácí chov pozemních 
brouků. 
Poté, co jsme se dohodli na tématu, Martin periodicky „mizel“ – objevil se vždy po několika měsících, 
aby tu požádal o komentář osnovy práce, onde o zapůjčení koleopterologických publikací nebo 
stažení odborného článku. V pozdějších měsících přicházel se jmény ulovených druhů střevlíkovitých 
brouků. Následně přicházeli jeho spolužáci a vyprávěli o sběru střevlíků či průběhu chovu... A pak 
zničehonic, několik týdnů před finálním datem odevzdání, jsem obdržela téměř hotovou bakalářskou 
práci. 
Četla jsem s údivem, protože už manuskript byl (porovnáno s relativní velikostí (resp. malostí) mého 
školitelského vkladu) velmi dobře, srozumitelně a přehledně napsán. Požádala jsem jen o několik 
doplnění a částečnou restrukturalizaci některých kapitol, což Martin obratem ruky vyplnil. Výsledkem 
je čtivá, osobně a osobitě sepsaná práce, ze které čiší zaujetí autora pro věc i respekt k jednotlivým 
druhům střevlíkovitých brouků a jejich individuálním potřebám. 
Práci plně doporučuji k obhajobě, otázky s důvěrou přenechávám oponentovi práce (prof. L. Hanel) a 
navíc doporučuji základní metodiku a poznatky z domácího chovu střevlíků publikovat v krátkém 
článku v časopise Biologie-Chemie-Zeměpis. 
 
4. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
Práci plně a s nadšením doporučuji k obhajobě. 
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