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Posudek na bakalářskou práci 

 
Jméno posuzovatele: 
Robert Hanus 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Datum: 
5/6/2013 

Autor: Petr Máslo 
Název práce: Role juvenilního hormonu při ontogenetických procesech u hrobaříků 
(Coleoptera: Siplhidae)  

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Práce si klade za cíl představit literární přehled o úloze juvenilního hormonu v 
regulaci chování dospělců hrobaříků, zejména v kontextu složité biparentální 
rodičovské péče. Téma jako takové je velice zajímavé: hrobaříci se v nedávné 
minulosti stali oblíbeným modelem pro mapování obrovského spektra účinků 
juvenilních hormonů nejen v ontogenetickém kontextu, ale také v kontextu 
behaviorálním, tj. při regulaci přechodů z jednotlivých typů chování do jiných v 
životním cyklu hmyzu, zejména v předkuklícím a imaginálním období života. Proto je 
při zjevném zájmu autora o biologii hrobaříků téma vhodně zvoleno jak náplní tak 
rozsahem. 
Struktura (členění) práce: Práce je členěna do tří logických bloků, tj. 1. obecná 
fakta o úloze juvenilního hormonu v regulaci životních procesů hmyzu, 2. úvod do 
biologie, životního cyklu a rodičovské péče hrobaříků a nakonec 3. samotné téma 
práce, tedy úloha juvenilního hormonu v regulaci chování dospělců modelových 
druhů hrobaříků. V tomto ohledu práce splňuje očekávání vědeckého strukturování 
textu od obecného ke konkrétnímu. 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? Autor se 
v práci odkazuje celkem na 73 literárních zdrojů, které podle mého názoru poměrně  
dobře pokrývají dostupnou literaturu. Je nicméně zjevné, že literární rešerše 
v oblasti obecné hmyzí fyziologie a obecných zákonitostí regulace s pomocí JH není 
pro autora „domácím hřištěm“, narozdíl od témat souvisejících s biologií hrobaříků. 
Formulace textu většinou přesvědčuje, že autor uvedené odkazy skutečně četl a 
porozuměl, opět s výjimkou některých tvrzení o ontogenezi, fyziologii a chemii 
související s juvenilním hormonem. V této části posudku jsem zároveň tázán zda 
„jsou zdroje v práci správně citovány“. Zde musím s lítostí sdělit, že podle mého 
názoru rozhodně nikoliv. Již při zběžném listování textem padne čtenáři jako první 
do oka zjevná nejednotnost v použití citačního aparátu uvnitř textu. Citace se tak 
vyskytují v různých řezech písma (tu normální písmo, tu kursiva, či tučné písmo), 
v různých formátech jmen autorů (et al. předcházeno jedním či dvěma prvními 
autory), řazení více citací v rámci jedné závorky neodpovídá ani časovému ani 
abecednímu pořádku, jméno autora či týmu uvedené v textu je mnohdy přímo 
následováno opakováním jména v závorce citace a samotné citace jsou typograficky 
nejednotně umístěny (někdy před tečkou ukončující větu, někdy za ní). Nemám 
vůbec v oblibě stavět kritiku studentských textů na formálních aspektech či dokonce 
drobných opomenutích či překlepech, v tomto případě se však jedná spíš o celkové 
podcenění podstatné věci, která je jedním ze základních nástrojů vědecké práce, jíž 
by bakalářská práce měla být, nebo by alespoň měla dokládat schopnost autora 
tento nástroj použít. Podobnou kritiku by text nepochybně vyvolal u editora či 
recenzenta odborného časopisu. Je to samozřejmě škoda, protože oprava 
uvedených zmatků je záležitostí pár minut. 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
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Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): K formálním nedostatkům v citačním aparátu jsem se vyjádřil výše, proto 
jen několik dalších komentářů k práci jako celku.  
1. Drobné překlepy a chyby k delším textům patří, od toho jsou v odborných 
časopisech korektoři, aby autorovi s jejich vychytáním pomohli a tudíž zde takové 
věci nezmiňuji, podobně jako některé neobratnosti v použití češtiny napříč textem. 
Určitě by se však nemělo stávat, že autorovi unikne překlep v samotném názvu jeho 
práce (Siplhidae namísto Silphidae)!!!! Z uvedeného věřím plyne poučení, že 
bakalářskou práci, ale i každý jiný text, je třeba nejenom napsat, ale také pořádně 
přečíst. 
2. Jako zbytečné hodnotím uvádění nesmírně složitých chemických názvů 
jednotlivých homologů juvenilního hormonu. Ve výsledku pak názvy nejsou správně 
česky (kursiva u stereochemických značek a deca namísto deka v popisu řetězce), 
nesporně mnohem návodnější by byl obrázek.   
3. Větší péči by zasloužila práce se zkratkami. Zatímco zkratka pro celou práci 
nevýznamného methyl farnesoátu je vysvětlena hned dvakrát, zkratka JH pro 
juvenilní hormon paradoxně není definována vůbec.   
4. Termín „vejce“ bych ponechal pro slepice a držel se termínu „vajíčko“. 
5. Obrázky vypůjčené z anglických publikací by jistě zasloužily grafickou péči, např. 
české popisky a nepochybně větší rozlišení. 
6. Zarovnání textu by určitě pomohlo příjemnějšímu čtení. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
A nyní konečně k obsahu. Druhá a třetí kapitola textu (uvedené pod body 3 a 4), 
jsou poměrně plynulé a s odpovídající podrobností shrnují základní poznatky o 
biologii a životním cyklu hrobaříků a o dynamice titru juvenilního hormonu v 
jednotlivých fázích imaginálního života obou pohlaví v souvislosti s přechodem z 
jedné behaviorální fáze reprodukčního a rodičovského chování do jiné. Poslední 
kapitola navíc dává dynamiku hormonů a rozmnožovacích procesů do souvislosti s 
imunitou samců a samic, tedy důležitém aspektu života na kadaveru, napadaném 
širokým spektrem mikroorganismů. Právě tato část textu (kapitola 4), která je 
obsahovým těžištěm, je poměrně dobře zpracovaná a čtivá a splňuje tak představu 
o bakalářské práci jako rešerši, z níž se neodborník něco nového srozumitelným 
způsobem dozví. Je škoda, že tato klíčová část práce je shrnuta na pouhých sedmi 
stranách. 
Naopak první kapitola textu, která si klade za cíl shrnout poznatky o úloze 
juvenilního hormonu v regulaci životních procesů hmyzu, příliš čtivým textem není. 
Autor se pokouší o vhled do složitého a na literaturu nesmírně bohatého tématu na 
necelých čtyřech stranách, což je pokus předem odsouzený k nezdaru. Ve výsledku 
je pak text sledem osamocených „výkřiků“ bez patřičného kontextu a krátkých 
jednovětých odstavců bez vzájemné návaznosti. Z množství poznatků jsou uváděny 
jen jednotlivosti, naopak některé úhly pohledu zcela chybí. Ve výsledku pak tato část 
textu leží někde mezi nesourodým úvodem a velmi neúplnou rešerší a neplní podle 
mne svou úlohu v práci. Vzhledem k tomu, že náplní této BP není review o úloze JH 
u hmyzu obecně, by podle mě bylo lepší zaměřit úvodní kapitolu na dostupné 
znalosti o účincích JH na chování v imaginálním stadiu, tedy zúžit zaměření a 
naopak poskytnout prostor pro podrobnější rozbor tématu. 
 
Závěrem konstatuji, že přes zmíněné výhrady uvedená práce splňuje požadavky na 
bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
1. Rád bych autora požádal o stručné doplnění pár příkladů popsané závislosti 
dynamiky chování dospělců hmyzu na hladině (titru) JH. Některé z nich mají své 
místo v obecných učebnicích a v textu BP nedostaly prostor.  
2. Co to znamená, že se samice pokoušejí o „samostatné rozmnožování v 
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nepřítomnosti samce“, viz str. 20? 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 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 rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mail: lucie.jurickova@seznam.cz  
(pro účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu: katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 
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Jindřiška Peterková
Textový rámeček

Jindřiška Peterková
Textový rámeček




