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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)

Předložená práce se zabývá literárním přehledem vědomostí o žihadle a poskytuje základní 
přehled dostupných údajů o struktuře a funkci žihadla a s ním spojených žláz a jejich sekrecí.

Struktura (členění) práce:

Práce je členěná podle jednotlivých oblastí zájmu na strukturní část (anatomie a morfologie 
žihadlového aparátu a s ním spojených žláz), funkční a evoluční část (evoluce žihadla a 
jednotlivé způsoby jeho použití) a hlavními složkami sekrece žláz spojených se žihadlem a 
jejich významem. 
Členění práce je adekvátní tématu a logicky jej odráží.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?

Práce obsahuje citace na úctyhodných 108 publikací, které dostatečně pokrývají celé 
spektrum dílčích témat řešených v rámci BP. Literární zdroje jsou správně citovány, byť lze 
při troše hnidopišství jisté nedostatky nalézt (v českém textu považuji za lepší používat „a 
kol.“ místo „et al.“ – obě tyto zkratky jsou v textu používány; dále např. „Peiren & kol. 
2008“, Starr 1985b předchází v textu Starr 1985a atp.). Celkově považuji práci s literárními 
prameny za nadprůměrnou.

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním 
způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

Neobsahuje. Diskuze je velmi stručná a diskuzí vůbec není – jedná se spíše o stručné shrnutí 
celého obsahu práce a naznačení dalších směrů, jimiž by se autorka chtěla do budoucna 
vydat.

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Formálně je práce velmi dobře zpracovaná, obsahuje poměrně málo překlepů a nepřesností. 
Významnější námitky mám proti struktuře textu. Celá BP je pojata značně fragmentárně a 
text je rozdroben do přílišného množství dílčích kapitol a podkapitol, které jsou dále 
drobeny na krátké odstavce. Text není dostatečně propojen a na řadě míst je složen 
z krátkých (často dvouvětých) odstavců, jejichž propojení do delších celků by jednoznačně 
přispělo čtivosti textu.
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Překreslování obrázků považuji za poměrně nešťastné, výsledky jsou nepodařené, 
nerozumím, proč nebyly obrázky převzaty (a správně ocitovány).

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

BP Zuzany Matějkové je poměrně vydařeným autorským počinem, který stručně a 
přehledně zpřístupňuje nejdůležitější zdroje týkající se tématu struktury, funkce a evoluce 
aparátu žihadla u Hymenoptera. Z hlediska autorky BP nemám závažnější připomínky a 
zmíněné dílčí nedostatky nepovažuji za nijak zásadní.

Dílčí kritika, která ovšem nemíří na autorku BP, spočívá v příliš široce definovaném tématu, 
protože jeho rozdělení na strukturně-funkčně-evoluční část na jedné straně, a chemicko-
funkční část na straně druhé, by umožnilo proniknout hlouběji pod povrch obou témat a 
nabídnout čtenáři skutečně cenné vhledy do těchto dílčích problematik. V současné podobě 
práce trochu sklouzává po povrchu, protože z hlediska rozsahu nelze všechny zahrnuté části 
probrat s náležitou pozorností.

Přes dílčí kritické připomínky se přikláním k celkovému výbornému hodnocení této BP.

Otázky a připomínky oponenta:

Postrádám kapitolu o redukci žihadla a dalších možných zjednodušeních celého žihadlového 
aparátu. Mohla byste nám tuto problematiku přiblížit? U kterých skupin došlo ke zmenšení 
či přímo zániku žihadla? Které ze žláz (či dalších struktur) spojených se žihadlem byly 
ztraceny a které naopak zachovány? Jak je ztrátou žihadla ovlivněna životní strategie 
příslušných druhů?

Dále upozorňuji na nepřesnosti a dílčí nedostatky:

Žlázy I. a III. typu: autorka měla na mysli spíše žlázy tvořené sekrečními buňkami 1. resp. 3. 
třídy (class 1., class 3. secretory cells)!
Značně nepřesný popis sekreční buňky 3. třídy: „dutinka s mikrovilli“ = extracellular 
reservoir; „end apparatus“ = extracellular reservoir + receiving canal.

Příbuzenské vztahy uvnitř skupiny Aculeata by bylo vhodné ukázat na fylogenetickém 
stromě.

Poslední věta na str. 10 je zmatečná a zasloužila by si kompletní přepracování.

Str. 11: „vznik eusociality u včel a vos musel být spíše zřídkavým jevem“ vs. „eusocialita se 
vyvinula u blanokřídlých více než desetkrát“!

Str. 11: „Je zřejmé, že prostředí vznikající s rostoucí eusocialitou může přitahovat nové 
druhy predátorů či parazitů.“?!

Str. 14: „feromony – chemikálie, zprostředkující komunikaci mezi hmyzími jedinci“ 
Feromony dle definice slouží VÝHRADNĚ pro vnitrodruhovou komunikaci.

Jaký je rozdíl mezi „trubčím feromonem“ a „sex feromonem“?

Str. 15: „v exokrinních žlázách ústících na povrch v různých částech těla“: ano, toto je 
definice exokrinní žlázy (vs. žlázy endokrinní).
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Str. 15: „To je důležitá vlastnost těchto krátkodobě účinkujících feromonů – je třeba, aby 
rychle předaly svou informaci a dále nepřekážely a nevytvářely signál k akci v době, kdy není 
nezbytný.“ Je to spíše naopak – feromony jsou těkavé, protože se musí rychle šířit, aby se 
signál v nejkratším možném čase dostal k příjemcům a vedlejším efektem je jejich rychlé 
vymizení.

Str. 16: „quinony“ česky chinony.

Problémy s formátováním textu na konci str. 20!

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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