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Klára Dolejšová 

Specifické chování vojáků vůči pohlavním jedincům termitů  

rodu Prorhinotermes (Isoptera: Rhinotermitidae) 

 

Po obhajově bakalářské práce „Rozpoznávání jedinců u termitů (Isoptera)“ na katedře 
zoologie Přf UK v Praze začala Klára Dolejšová pracovat na tématu své diplomové práci, jejíž 
obhajoby můžete být nyní svědky.  

Na počátku této diplomové práce stálo pozorování vojáků aktivně vyhledávajících pohlavní 
jedince během přípravy materiálu termitů. Popis a interpretaci tohoto zajímavého fenoménu si 
Klára Dolejšová vybrala jako námět své práce, a jelikož k tomuto tématu neexistují žádná 
srovnatelná pozorování či srovnávací data, musela celou metodiku vyladit systémem pokus-
omyl. Výsledkem těchto snah jsou dvě různá uspořádání pokusů, jež umožnila spolehlivě 
testovat dané chování za standardních podmínek. Dosažené výsledky jsou bezesporu 
dostatečné pro publikaci, která by měla následovat obhájení této práce. 

Diplomová práce Kláry Dolejšové má rozsah 77 stran včetně příloh. Práce je logicky členěna 
na jednotlivé sekce a je zakončena diskuzí výsledků a jejich shrnutím. Úvod shrnuje základní 
fakta o termitech a vymezuje hlavní cíle práce, Literární přehled poskytuje nezbytnou 
orientaci v dané problematice včetně vysvětlení používaných termínů. Kapitola Materiál a 
metodika stručně a přehledně popisuje použité postupy a vybavení. Výsledky jsou členěné 
podle 2 hlavních typů experimentů, tj. pokusů s funkčními neotenickými pohlavními jedinci z 
maturních kolonií a pokusů o zachycení dynamiky vzniku atraktivity pohlavních jedinců v 
průběhu jejich života. Diskuze obsahuje všechny relevantní literární údaje a v případě jejich 
absence pak úvahy a interpretace pozorovaných jevů.  

Práce je napsaná dobře a čtivě, texty jsou přehledné a výstižné, problematika je postihnuta v 
celé své šíři a komplexitě. Design práce je jednotný a velmi dobře provedený.  

Jakkoliv přenechávám kritiku povolanějším, musím zde zmínit alespoň fakt, že Klára 
Dolejšová na své práci pracovala tak samostatně, že jsem s jejím obsahem byl seznámen až 
při čtení finální verze a některé dílčí problémy řešené samostatně či ve spolupráci s kolegy z 
UOCHB nejen že pochopení daného fenoménu nejen nepomáhají (4.1.4), ale mohou 
pochopení i komplikovat (4.1.3). 

Celkově se myslím jedná o vyspělé dílo, které splňuje požadavky PřF UK na tento typ práce a 
proto jednoznačně doporučuji její kladné přijetí. 
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