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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, 
proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.): 

     Předložená diplomová práce obsahuje 78 stran a formálně je rozdělena do šesti hlavních 
kapitol, které jsou dále členěny desetinným tříděním. Autorka si vybrala zajímavé téma 
rodičovské péče u ploštic čeledi knězovitých (Acanthosomatidae) a vytýčila si za cíl ověřit, 
zda a za jakých podmínek je tato čeleď vhodná k demonstraci maternálního chování
vybraných druhů při školních exkurzích a ve školních chovech.  Je známo, že jde o čeleď, kde 
některé druhy o potomstvo pečují a jiné ne, takže se nabízí i určité srovnání těchto životních 
strategií. Autorka zpracovala dostupnou literaturu, včetně zahraniční,  a shrnula znalosti o 
parentální péči u bezobratlých živočichů, členovců, hmyzu, ploštic a pak specielně u čeledi 
knězovitých.  Dále se věnovala vlastnímu pozorování v insektáriích  a v přírodě a podařilo se 
jí odchovat od vajíček po dospělce ploštice kněze mateřského (Elasmucha grisea). Z 
uvedeneného je zřejmé, že práce byla  časově náročná. Kvalita příloh je na odpovídající
úrovni a vhodně doplňující text.  Proporcionalitu teoretické a vlastní práce považuji za 
vyváženou.    

2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, 
grafická úprava, přehlednost a dodržování předepsaného formálního členění kapitol, 
úroveň shromáždění a zpracování údajů a závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.):

Text je členěn přehledně a logicky, odděleny jsou vlastní údaje od dat převzatých. Jazykový 
projev je dobrý, překlepů je v práci minimálně. Citování použité literatury je uvedeno 
obvyklým způsobem. Autorka k sepsání práce využila 18 našich a 28 zahraničních literárních 
pramenů, dále pak 9  internetových odkazů.   

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, možný 
praktický přínos  silné a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.):

    Celkový dojem bakalářské práce je příznivý, je zjevné, že autorka pracovala aktivně a 
samostatně. Za zvlášť cenné spatřuji zvládnutí chovu kněze mateřského v insektáriích a na 
základně vlastních zkušeností definování návodu na chov s upozorněním na potřebu se 
vyvarovat některých chyb, které mohou vést k nezdaru. Zvolené téma, byť velmi zajímavé, 
mělo svá úskalí především v tom, že uskutečnění pozorování v přírodě a následně 
v insektáriích bylo ovlivněno faktory, které diplomantka nemohla ovlivnit. Zejména záměr 
opakování pozorování v roce 2013 byl znemožněn nevhodným počasím (dlouhodobé deště), 
které posunuly dobu kladení snůšek do doby, kdy již nebyla možnost, s ohledem na termín 
odevzdání diplomové práce, tato pozorování uskutečnit a vyhodnotit. Přesto chci zmínit



zaznamenání unikátního chování samičky kněze mateřského v insektáriu, která byla schopna 
převést část svých potomků k potravě (jehnědy břízy) oklikou mimo náhle vzniklou překážku
(tzn., že si samička musela „uvědomit“, že byť pro ni byla překážka snadno překonatelná, pro 
její larvy ale ne a tudíž se musela ihned rozhodnout pro alternativní řešení, tedy zvolit delší 
cestu oklikou k potravnímu zdroji...). Toto pozoruhodné chování dosud nebylo v naší ani 
zahraniční literatuře zaznamenáno.
Autorka prokázala, že čeleď knězovitých je vhodnou skupinou na demonstraci různého 
chování spojeného s rozmnožováním (tzn. mateřská péče o snůšku a potomky x bez péče o 
vajíčka i potomky) pro účely školních chovů v insektáriích a terénních exkurzí. Jde o běžné 
druhy hmyzu, snadno nalezitelné a jejich pečovatelské projevy jsou dobře demonstrovatelné. 
Učitelé biologie mají v diplomové práci návod jak a kde prezentovat toto pozoruhodné 
mateřské chování u této zatím didakticky spíše opomíjené skupiny hmyzu.  Výsledky v práci 
uvedené mohou být inspirací pro další pozorování a pokusy.                 

4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 
OBHAJOBĚ:

Otázky ponechám na oponentku.

5. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě):

Protože předložená diplomová práce obsahuje všechny potřebné náležitosti doporučuji ji   
komisi k přijetí. Konečná známka se bude odvíjet od celkově zvládnuté obhajoby včetně
reakcí na položené dotazy.

Datum:  7.7.2013                                                                                                                                    

                                                                                                  Prof.RNDr.Lubomír Hanel CSc.                                                                                                                                
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