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Název práce: 
Vnitrodruhová variabilita antipredačních mechanismů a automimikry 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Bakalářská práce seznamuje čtenáře především s vnitrodruhovou variabilitou 
chemické obrany u vybraných zástupců hmyzu. Tato chemická ochrana před 
predátory je pak v práci dále dávána do souvislosti s jevem nazývaným automimikry 
– tedy vizuální podobností chráněných a nechráněných jedinců v populaci stejného 
druhu.  

Struktura (členění) práce: 
Oceňuji stručnost práce, která jde víceméně rovnou k věci. I tak má ovšem práce až 
zbytečně moc kapitol a některé by myslím bylo lepší spojit. Mluvím především o 
kapitolách Automimikry, Hypotézy vysvětlující automimikry a Automimikry jako 
adaptivní strategie. Ideálně bych si představoval tyto kapitoly spojené a umístěné na 
začátku práce. Úvod by mohl být trochu obecnější a čtenáři tak lépe vysvětlit pojem 
automimikry. Následující dvě kapitoly jsou pěknou rešerší současných prací 
zabývajícími je automimikry u nejrůznějších studovaných druhů a reakcí predátorů 
vůči různě chráněné kořisti. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Přes 50 citovaných literárních zdrojů mi přijde jako dostatečné množství. Zdroje jsou 
v textu citovány zpravidla správně, až na pár výjimek, kde mi citace chybí (např. 6. 
řádek a také konec prvního odstavce Úvodu). Seznam citované literatury je 
v pořádku. 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
Práce obsahuje sedm obrázků či tabulek, které často výrazně pomáhají čtenáři 
zorientovat se v rešerši. Práce je téměř bez pravopisných chyb a překlepů, pár 
formálních připomínek k práci ovšem mám: Názvy kapitol by měly být informativnější 
(např. kapitola Přítomnost a nepřítomnost evokuje v čtenáři snad až filozofický 
obsah).  
První odstavce kapitol by měly být bez odsazení. Některé odstavce na straně 4 a 5 
nejsou zarovnané do bloku. Osobně jsem zastáncem užívání i českých 
taxonomických názvů, pokud jsou zavedené. Např. rody Asclepias a Peucedanum 
mají krásné české názvy klejicha a všedobr. Nevhodné mi přijde i vynechávání 
českých druhových názvů u běžných druhů, např. „bělásci Pieris brassicae, Špačci 
Sturnus vulgaris nebo dokonce sojka C. cristata“. To jsou ovšem maličkosti, na které 
si autorka dá jistě ve své další práci větší pozor.  
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle byly z velké části naplněny. Práci chybí jasnější přehlednost a přesvědčivější 
úvod. Hodnotím stupněm velmi dobře a těším se na obhajobu. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
Pojem automimikry je v rešerši používán jako vizuální podobnost chráněných a 
nechráněných jedinců v populaci stejného druhu. Dočetl jsem se, že to je ovšem jen 
jedna část fenoménu nazývaného jako automimikry, a že tento pojem byl původně 
použit pro jiný typ mimikry. Uměla by studentka vysvětlit pro jaký? 
 
Práce je zaměřená především na chemické ochranné látky hmyzu a jen málo je 
věnováno fenoménu mimikry, tedy míře podobnosti mezi chráněnými a 
nechráněnými jedinci. To je například vidět i na neúplné definici samotného pojmu 
automimikry na začátku první kapitoly. Zajímalo by mě, jestli existuje nějaká 
souvislost mezi variabilitou chemické ochrany a variabilitou zbarvení jedinců, 
například u polymorfních druhů. Mohou se třeba méně poživatelní jedinci vzhledem 
lišit od lépe poživatelných? 
 
Pokud je automimikry adaptivní strategie jedince, je to strategie jedince samotného 
nebo samice, která klade vajíčka na živnou rostlinu, na které později larvy živí (viz 
posl. odstavec kap. 4)? Nebo je tato strategie různá u různých druhů?   
 
U monarchy stěhovavého se zjistilo, že množství toxinů v těle s věkem klesá. 
Naopak je to ovšem u mandelinek z rodu Oreina. Existují nějaká adaptivní vysvětlení 
pro tento rozdíl? A dále proč jsou u těchto mandelinek více toxické samičky než 
samci?  
 
Poslední dva dotazy nebo spíše připomínky jsou rázu etymologického. Zajímalo by 
mě, jestli studentka vnímá pojem automimikry stejně problematicky jako já. Mimikry 
je přeci jev, kdy se v průběhu evoluce selektuje vzhled, který připomíná něco jiného 
(a tento vzhled přináší mimetikovi adaptivní výhody). Nemyslím si ovšem, že 
prezentovaní nechránění automimetici ovšem touto evolucí prošli. Ti přece vypadají 
stejně jako chránění jedinci především proto, že patří ke stejnému druhu. Nebo mi 
něco uniká? 
 
A naposledy už jen malá připomínka k v práci používanému pojmu automimik. Ten 
je podle mě převzatý z angličtiny (od slova automimic) a česky je špatně. Správně 
by měl být používán pojem automimetik. Ale o možná se pletu.  
 

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 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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