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1. CÍLE A HYPOTÉZY 
Práce Martiny Jiskrové se zabývá představením různých forem parentální péče ploštic z čeledi 
knězovitých, a demonstrací tohoto chování na příkladu kněze mateřského, Elasmucha grisea. 
Hypotéza práce – že tyto ploštice jsou vhodnou modelovou skupinou k prezentaci parentální péče ve 
školním chovu i ve volné přírodě – byla ověřena a cíle práce tedy byly beze zbytku splněny. 
 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ 
Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretickém úvodu jsou čtenáři představeny formy parentální péče 
běžné u bezobratlých živočichů a je seznámen se samotnou čeledí knězovitých včetně všech českých 
zástupců. Tato část práce je čistě rešeršní. 
Druhá část práce se věnuje popisu chovu a vývoje kněza mateřského, jednoho z běžných druhů 
s maternální péčí o potomstvo. Je zde detailně popsáno sestavení domácího či školního insektária i 
samotný odchov nymf včetně úskalí, které při chovu mohou nastat. V závěru práce je čtenář 
seznámen s využitím chovu tohoto zajímavého druhu hmyzu ve škole a s návrhem pozorování téhož 
ve volné přírodě, včetně upřesnění míst, kde se kněz mateřský vyskytuje. 
 
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA 
Předkládaná teze je rozdělena do šesti částí, které jsou za sebou logicky řazeny. Nechybí ani český a 
anglický abstrakt, u něhož oceňuji jeho stručnost. 
Práce je doplněna 21 obrázky, z nichž 14 je původních. Většina těchto obrázků je představována 
kvalitními makrofotografiemi z rodinného života kněza mateřského. Oceňuji především obrázek č. 8, 
na kterém maminka ploštice převádí své nymfičky k potravě; nesmírně se mi líbí také obrázek č. 14, 
kde jsou na první pohled rozeznatelné dva různé instary larválního vývoje agregované u sebe. Jediné, 
co bych obrázkům vytkla, jsou popisky umístěné nad obrázky. Pouze popisky tabulek mají být 
umístěny nad tabulkou, popisky obrázků bývají tradičně pod vyobrazením. Všechny převzaté obrázky 
jsou správně citovány. 
Rešeršní část práce je založena na 45 převážně cizojazyčných pracích. Seznam citované literatury je 
rozdělen na české a cizojazyčné články, což trochu znepřehledňuje hledání jednotlivých citací. Dvě 
z uvedených citací jsem nedokázala v textu najít (Melber et al. 1981 a Requena et al. 2010); u dvou 
článků Mappese z roku 1994 chybí jejich rozlišení (Mappes 1994a, 1994b), nicméně z textu je 
evidentní, že práce jsou různého zaměření. Citace v seznamu literatury nejsou uváděny jednotnou 
formou – doporučuji sjednotit (stačí uvádět iniciály křestních jmen za příjmením). 
Práce je psána bez pravopisných chyb a překlepů, s občasnými stylistickými nedostatky. Autorka 
poněkud nadužívá větné čárky a občas je používá na špatných místech, tento fenomén je však čistě 
kosmetický a neubírá práci na čtivosti ani srozumitelnosti. 
Rešeršní práce je psána nesmírně podrobně, praktická část je zase prodchnuta vlastními zkušenostmi 
autorky, takže při čtení o „zbrklosti“ larviček druhého instaru se čtenář bojí společně s autorkou o jejich 
osud... 



2 
 

4. KOMENTÁŘ OPONENTKY 
Když jsem se před několika měsíci dozvěděla, že budu tuto DP oponovat, rozhodla jsem se najít 
kněza mateřského v přírodě sama. Nepovedlo se! Přesto jsem se s knězem letos na jaře setkala, když 
ho přinesl jeden z kolegů entomologů z PřF UK Praha na výstavu bezobratlých. Lovem bezobratlých 
se zabývám podstatnou část svého života a když se mi nepodařilo tuto ploštici najít, uvědomila jsem 
si, že to není nic lehkého – o to více obdivuji Martinu, že se jí podařilo nejen knězí maminky se 
snůškami najít, ale také doma odchovat! Práce ve kterých jde o odchov nějakého bezobratlého 
z volné přírody totiž patří k nejobtížnějším. Mluvím z vlastní, i když malakologické zkušenosti – jediné 
dvě maličké páskovky, které se mi podařilo odchovat, se sice mají čile k světu, ale na napsání DP by 
rozhodně nestačily :-o. Proto Martinu obdivuji, že si vybrala a úspěšně splnila takové téma, jakým je 
odchov ploštic! 
Rovněž se mi líbí, že svou pozornost obrátila k tak drobnému a nenápadnému tvorečkovi, jakým kněz 
mateřský je. Pokud stejně jako já znáte náš mnohem větší druh – kněza velkého – budete překvapeni, 
jak drobný je vlajkový druh této diplomové práce! 
Rešeršní část práce je napsána nesmírně podrobně a detailně, věnuje se každému z našich druhů 
knězovitých, nejen těm s parentální péčí. Pro případnou publikaci (nevím, zda je zamýšlena – já bych 
si rozhodně článek o chovu kněza mateřského s radostí přečetla a využila při výuce!) doporučuji tuto 
část zestručnit a omezit pouze na zástupce s rodičovskou péčí. 
Praktická část je napsána velmi krásně, je vidět, že autorka má „své“ ploštice ráda, bavilo ji hledat 
samičky s vajíčky a posléze se o ně starala s obrovskou péčí a nasazením. S plošticemi strávila víc 
než měsíc, krmila je, sledovala a fotografovala. Taková soustředěná péče je velmi namáhavá, navíc 
zabraňuje jakékoliv další činnosti, protože svá zvířátka musíte pravidelně kontrolovat a starat se o ně. 
Velmi se mi také líbí Martininy fotky, které dokazují, že v přírodě či v insektáriu skutečně lze spatřit to, 
co známe jen z entomologických knih. 
Je škoda, že pozorování a chov kněza mateřského dosud nebylo vyzkoušeno na žácích – velmi by mě 
zajímaly ohlasy na tento projekt! 
 
K práci mám několik připomínek a oprav, především formálního rázu: 
- anglickou verzi abstraktu by bylo vhodné trochu upravit 
- na str. 18 v kapitole 2.4.2 není po prvním odstavci příliš jasné, zda se následující text vztahuje jen 
k adopci, anebo k lepší rodičovské péči obecně 
- na str. 19 je uvedena citace Palmera (1998), kterou jsem nenalezla v seznamu literatury 
- str. 20, citace Beala a Tallamyho – zde je uveden rok 2007, v seznamu 2006 – jedná se o stejnou 
práci, anebo dvě různé? 
- u různých bezobratlých, kteří také nějakým způsobem pečují o potomstvo (seznam začíná na str. 20) 
by bylo vhodné doplnit latinské ekvivalenty českých označení – anebo je nepsat nikde (osobně jsem 
pro jejich doplnění) 
- str. 27 i dál – citace práce Hanelové z roku 2003 – evidentně se jedná o její DP, v seznamu literatury 
je ale uveden rok napsání 2005. Sjednotit prosím! 
- studie se třemi autory jsou na některých místech citovány vyjmenováním všech tří, jinde jako první 
autor et al. Chtělo by to sjednotit způsob uvádění. 
- na str. 29 při uvádění vejcomara rodu Trissolcus by bylo vhodné doplnit vyšší systematické zařazení 
(Hymenoptera) 
- v přejaté tabulce z práce Fishera (2006) jsou citace, které nejsou v seznamu použité literatury. Měly 
by tam být také uvedeny, byť jako sekundární zdroje. 
- v práci je zaměňován spojovník za pomlčku. Na srozumitelnosti to neubírá, je to ale typografická 
chyba. 
- mezera a číselný údaj se v češtině píší s mezerou – bez mezery takové vyjádření znamená „x-
procentní“ (20 % = dvacet procent; 20% = dvacetiprocentní). V angličtině se vždy píše bez mezer. 
- str. 41 – termín Planipennia se u nás pro síťokřídlé (Neuroptera) neužívá 
- str. 66 – myslím, že nejde o zralé jehnědy, pouze o oplozené – na suchých zralých nelze sát 
- str. 66 – z výstavy bezobratlých vím, že se dají pořídit lehké plastové stoličky s úchytkou, které se 
snadno přenáší a menší děti si na ně při pozorování knězů v přírodě mohou stoupnout. Zvětší to jejich 
akční rádius o přibližně 30–40 cm. 
- str. 67: jestli je úloha zamýšlena pro malé žáčky, je třeba nejprve zjistit, zda vůbec ví, co znamená 
kopulace či páření a teprve pak povídat vše ostatní. Před několika týdny jsem pomáhala s výstavou 
bezobratlých, na kterou chodily i malé děti a když jsem jedné holčičce vysvětlila, že samečkům včel se 
říká trubci a páří se s královnou, otočila na mě oči jako studně a zeptala se „A proč se páří?“... 
- str. 69: dvakrát je uvedena škola Bronzová a dvakrát Bronzova. Píše se to s dlouhým anebo krátkým 
A? 
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- str. 75 – mezi citacemi Fisher 2006 a Hunter et al. 2007 chybí mezera 
- str. 76 – citace Mappes 1994 (Parasites effect female´s ability) je dvakrát za sebou identicky 
- str. 77 – opravdu má článek z Oikosu slovenský název? Anebo se jedná o jiný časopis než severský 
ekologický mezinárodní Oikos? 
 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 
 
1. Na str. 21 je zmíněno, že hrobaříci rodu Nicrophorus vyvrhují coby potravu pro své larvičky 
fermenty a střeva. Opravdu jsou tito brouci schopni vyvrhovat celé kusy trávicí trubice? 
 
2. Pro jak staré děti/jakou třídu jsou chov a pozorování kněza mateřského zamýšleny? 
 
3. Chystáte se chov a pozorování kněza mateřského využít ve vlastní výuce? 
 
 
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
Diplomovou práci Martiny Jiskrové doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm výborně. 
 
 
 
 
 
V Praze dne 16. července 2013      …………………………………. 

podpis 


