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Posudek školitele: 

Šárka Mikátová přišla na oddělení  entomologie PřF UK s již velmi vyhraněnou a jasnou představou o 

tématu své práce. Stejně jako její spolužák Jakub Kadlec se chtěla totiž věnovat forenzní entomologii. 

Ač mě samotnému nebylo téma zcela blízké, již delší dobu jsem pomáhal své ženě s terénním 

výzkumem nekrofágních  brouků a tak jsem po kratším váhání souhlasil. Nejprve bylo ale nutné 

vypořádat se jedním ze základních úskalí tohoto oboru. Ze své podstaty představují forenzně-

entomolgické práce spíše popisy konkrétních rozkladných dějů v konkrétních podmínkách, typicky 

s velmi malou možností opakování.  To je dáno jednak vysokou abundancí atrahovaného hmyzu ruku 

v ruce s relativně problematickým získáváním výzkumných kadaverů, výzkumných ploch, 

dostatečného množství pracovní síly či legislativními problémy.  Problém opakování (i množství 

hmyzu) jsme tedy vyřešili zvolením dostatečně malých mršin (myš, potkan) a zapojením hned tří 

studentů do projektu. Další úskalí představoval samotný sběr dat, neboť klasické studie většinou 

pracují s odběrem poměrných vzorků hmyzího společenstva nebo využívají kumulačních pastí. My 

jsme ale chtěli znát skutečný průběh sukcese společenstev na kadaveru, a proto jsme po vzoru 

našeho konzultanta Františka Sládečka přistoupily k metodě „sukcesních bodů“, tedy zachycené 

konkrétního stavu společenstva v konkrétním časovém okamžiku. Další výhodu této metody 

představuje i možnost srovnání našich výsledků s průběhem heterotrofní sukcese koprofágních 

společenstev kterém s František se svým týme zabývá na PřF JU v Českých Budějovicích. 

 

Terénní práce sebou přinesla nejedno úskalí, které však Šárka a její kolegové úspěšně překonali, 

jednalo se jak o častou nepřízeň počasí, problematické vybírání hmyzích kolonizátorů z mršin, či  

o rozličné obratlovce, kteří likvidovali pasti v průběhu experimentu. V průběhu sezóny 2014 se rovněž 

ukázalo, že mršiny myší nakonec představují příliš malý kadaver, který v kombinaci s průchozími 

pastmi poskytoval jen poměrně malý počet hmyzích kolonizátorů, a proto jsme byli v roce 2015 

nuceni přistoupit k použití potkanů jako návnady. Je jasné, že použití dvou typů návnad v různých 

sezónách není zcela nejlepší řešení, nicméně domnívám se, že i tak je nám práce může leccos 

napovědět o průběhu heterotrofní sukcese na malých kadaverech (a alternativní řešení neuvést 

v práci výsledky jen z jedné sezóny nám připadlo s ohledem na množství odvedené práce jako méně 

vhodné, neboť do výsledné podoby práce se i tak nedostala velká část výsledků týkající se blokované 

sukcese). 

 

Při následném zpracování se Šárka nezalekla ohromného množství odchyceného hmyzu (téměř 90 

tisíc exemplářů) osvojila si základy determinace různých skupin hmyzu a prokázala, že je schopna 

samostatně pracovat na entomologických projektech. Za zmínku stojí rovněž aktivní účast na 

konferenci zoologické dny 2015 a 2016 kde Šárka spolu s kolegy prezentovala výsledky dosavadní 

práce. Samotné sepisování práce již bohužel neobešlo bez časové tísně a práce na poslední chvíli. 



Potěšující byl pro mne pokrok, který autorka udělala ve stylu psaní vědeckého textu během 

sepisování této práce.  Text je standardně členěn a obsahuje veškeré náležitosti, které jsou pro DP 

nezbytné, snad jedinou větší slabinou textu je příliš rozkročený a informačně neucelený literární 

úvod, kde je až příliš prostoru věnováno obecným charakteristikám, zatímco problematika řešená 

v DP je zde zmíněna spíše okrajově.  Závěrečný shon se ale tu a tam projevil na vzhledu práce i 

textové úrovni některých kapitol. Autorka se bohužel nevyhnula ani „klasickým“ nedostatkům ve 

způsobu citování použitých literární zdrojů, zejména citace česky knižních publikací neobsahují 

všechny běžně udávané údaje.   

 

I přes uvedené nedostatky jako školitel mohu s klidným svědomím prohlásit, že jsem s prací spokojen 

a mohu ji doporučit k obhajobě na katedře zoologie PřF UK. Autorka prokázala, že je schopna týmové 

i samostatné vědecké práce. Výsledky práce budou zcela jistě vhodné jako podklady pro sepsání 

odborné publikace v publikovatelné v mezinárodním impaktovaném periodiku. Odborné zhodnocení 

práce plně přenechám na oponentovi práce. Práci hodnotím stupněm výborně. 

 

V Myšticích (okres Strakonice) 

dne 3. 9. 2016 

 

 

 


