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Předkládaná práce se zabývá otázkami, zda při laboratorních podmínkách simulujících 
ohrožení hnízda vojáci termitů přednostně věnují čas obraně pohlavních jedinců, a zda se tyto 
preference liší i v časovém horizontu při různém stáří termitů. Preference pro pohlavní jedince 
vojáky a pseudoergaty byla měřena jako délka antenálního kontaktu mezi jedinci těchto tří 
kast v několika experimentech (experiment 1 a 2, dvě modelové situace a, b). Práce probíhaly 
na dvou druzích „primitivních“ termitů rodu Prorhinotermes. Cílové druhy byly již důkladně 
zkoumány školitelem a jeho kolegy s ohledem na jejich morfologii a chemickou komunikaci, 
a tato práce je tedy logickým vyústěním směrem k etologickým otázkám chování různých kast 
vůči sobě uvnitř stejné kolonie, tématika doposud málo u termitů probádaná. 

Hned při prvním pohledu čtenáře zaujme pěkná a jednotná úprava textu a velmi 
důkladně provedený obrazový a grafický materiál, který budí téměř dojem spíše knižní 
publikace, než klasické studentské práce. Krátká kapitola Úvod a cíle zcela jasně formuluje 
zaměření práce a zkoumané otázky, a to již hned na začátku práce, tak ja to má být. Práce 
přináší velké množství nových výsledků, z nichž jedním z hlavních je, že vojáci tráví při 
stresu přednostně více času s pohlavními neotenickými jedinci než se sterilní kastou „dělnic“ 
(pseudoergaty). Kromě etologického výzkumu je součástí práce i analýza rozdílů v tělních 
pachových látkách mezi kastami druhu P. canalifrons pomocí plynové chromatografie. Je 
třeba vyzdvihnout velké množství práce potřebné k samotnému provedení experimentů i 
jejich náročnému vyhodnocení formou analýzy filmových záznamů. Z obrazové dokumentace 
je patrné, že pozorování termitů a počítání délky antenálních kontaktů mezi nimi rozhodně 
není práce jednoduchá. Celkový objem vykonané práce studentkou je tak obdivuhodný.   

Přehled literatury je srozumitelně napsaný, a co do informací o zkoumané skupině 
hmyzu vyčerpávající. Věty jsou formulovány jasně a bez zbytečné „vaty“, jakož i celá práce. 
Autorka jasně prokazuje znalost a porozumění literárním odborným zdrojům a výčet literatury 
je značný. Nevýhodou snad může být, že je úvod místy až příliš zaměřen pouze na termity, 
kdy čtenáři podává velmi podrobný přehled všech základních znalostí o této skupině včetně 
témat, kterými se práce jako taková přímo nezabývá, např. systematika, potravní ekologie atd. 
Na druhou stranu je ale tento přehled nabitý informacemi, které mohou být přínosné pro 
porozumění problematiky termitů i pro čtenáře, kteří o studované skupině nic neví. Neškodilo 
by ale, se v literárním přehledu také více zaměřit na problém etologického a pachového 
rozpoznávaní konspecifických jedinců a kast uvnitř kolonií sociálního hmyzu obecně (nejen u 
termitů). To mi tam docela chybí, tj. celkový přehled literatury je až moc obecně široký, ale 
zaměřený zároveň pouze na termity.  

Designy experimentů a jejich vyhodnocení jsou poměrně dobře popsány a data vhodně 
transformována a testována. Jen jsem se trochu ztrácel v názvech kapitol a jednotlivém 
provázání hypotéz a testů v metodické části. Např. dlouhý název experimentu 1 „Sledování 
preferencí v antenálním kontaktu ze strany sterilních kast vůči neotenikům v porovnání se 
sterilními kastami (P. simplex, P. canalifrons)“ není moc srozumitelný. Používání přímo 
termínu „voják“ a „pseudoergat“ a „neotenik“ místo širších termínů „sterilní kasty“ a „zralí 
pohlavní jedinci“ by bylo myslím zde i v textu názornější. V ostatních částech práce se již 
mluví o testovaných kastách přímo, a je to jednoznačně tak lepší. 



Výsledky podkapitoly 4.1.3 (vliv váhy a pigmentace neoteniků na délku času 
antenace) ve formě statistik, tabulek nebo grafů jsem nikde v práci nenašel, i když jsou 
popisovány a diskutovány (asi nejzávažnější nedostatek, co jsem v práce objevil). Ve 
výsledcích pak občas autorka sklouzává k diskusi a interpretacím, což by se mělo ponechat až 
do části Diskuse. Jinak jsou ale Výsledky i Diskuse napsány svižne a srozumitelně. 
 

Drobné připomínky: 
- Strana 26: Chybí vysvětlení proč P. simplex má označení kolonií „Kn“ a P. canalifrons 
„KC“. Je to sice jasné pak z výsledků, ale vysvětlení by mělo být uvedeno již zde (kolik 
kolonií bylo zkoumáno atd.). Také by stálo zde za vysvětlení, proč pro druhý druh byla 
dostupná pouze jedna kolonie. 
-Tab. 1: Chybí popisky: není jasné, co znamenají zkratky „ci“ a „i“. 
-Citace Hanus 2008, chybí o jakou práci šlo (disertační práce?). 
 

Závěr: Celkově hodnotím práci jako velmi zdařilou, i přes některé výše zmiňované 
nedostatky, které jsou spíše formálního charateru, nebo mohou plynout ze spěchu při 
zpracování velkého množství výsledků. Ty jsou jednoznačně nové a významné, a nemám 
pochyb, že předložená práce by mohla být v budoucnu publikována i formou vědeckého 
článku. Práce Kláry Dolejšové tak jednoznačně splňuje požadavky kladané na magisterskou 
práci v přírodovědném oboru Zoologie, a jako takovou ji jednoznačně doporučuji k obhajobě. 
 

Dotazy k obhajobě: 
V úvodu (str. 5) autorka uvádí: „Termiti … se od společenských blanokřídlých v mnoha 
ohledech liší.“ Dále je pak rozvedeno, že obě termití pohlaví žijí v kolonii (králové a 
královny) a ostatní členové jsou vyloučeni z rozmnožování, což přináší pak zisky díky 
zvýšené ochraně kolonie, tvorbě pomocníků, vojáků atd.  To je sice pravda, ale platí to vše i 
pro některé blanokřídlé (např. mravence). Otázka: Může autorka zodpovědět v jakých 
ohledech se přesně blanokřídlí a termiti tedy liší? 
 
str. 6-7: Je uvedeno: „U většiny druhů termitů jsou vojáci sterilní. Obdobně je tomu též i u 
některých dalších eusociálních zástupců hmyzu, jmenovitě dvou rodů třásnokřídlých a dvou 
čeledí mšic.“  Otázka: Opravdu najdeme kastu nerozmnožujících se vojáků u eusociálních 
zástupců hmyzu s výjimkou termitů jen tak málo rozšířenou? 
 
- Kap. 3.6. Experiment 1: Autorka uvádí, že se zabývala chováním sterilních kast vůči 
„zralým“ (tmavým) neotenikům. Ale zároveň hned níže uvádí i test vlivu věku neoteniků na 
jejich preferenci vojáky pomocí stanovení rozdílů právě v jejich zbarvení, což se tedy zdá být 
v konfliktu. Otázka: Jak byli tedy jedinci vybíráni, aby nešlo pouze o jedince stejného stáří? 
 
V práci vycházejí více obecně rozdíly pro preferenci neoteniků samičího pohlaví před samčím 
pohlavím (strana 41). Nicméně závěrem práce je, že tento rozdíl mezi pohlavími byl prokázán 
jen u druhu P. simplex. Otázka: Nemohla být signifikance výsledků u druhu P. canalifrons 
ovlivněna mnohem menším počtem opakování a prací pouze s jednou kolonií? 
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