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Posudek na magisterskou diplomovou práci Bc. Františka Jůny Vliv chemické signalizace na 

chování švába… 

 

Práce se zabývá zajímavým a unikátním vztahem hmyzu a rostliny a řeší relevantní otázky 

kombinací jednoduchých a moderních experimentálních metod. Úvod je logicky a přehledně 

členěn a srozumitelný. Metodika je rozsáhlá a méně přehledná. Je srozumitelná v detailech, 

méně v celku. Práce je až potud jazykově i typograficky správná. Pouze interpunkce je v celé 

práci excesivní. Základní školní znalost této oblasti českého jazyka je třeba doplnit. Seznam 

citované literatury je rozsáhlý a téměř vzorný. 

V kapitole Výsledky se začíná projevovat nezkušenost se psaním vědecké práce. Je těžké 

stopovat, které výsledky patří které dříve popsané metodě. Jejich názvy jsou jednak často 

nepřesné: jako Charakteristika švába, když jde o morfologii a morfometriku a Morfologie, když 

jde specificky o mikromorfologii terga, Arénové pokusy – terén, když jde svým charakterem o 

laboratorní pokus, pouze prováděný na stanici v Guayaně. Termín stádium květu zahrnuje i 

jeho stáří i jeho pohlaví. Za druhé jsou názvy pokusů rozdílné v metodice a výsledcích, jako 

Arénové pokusy – živé květy vs. Arénové pokusy – terén.  

Některá tvrzení o přítomnosti či absenci rozdílů v čemsi nejsou doložena statistickými testy 

(např. graf 3) či vůbec nějakými čísly (poměr zadečku vůči délce těla). Některá tvrzení jsou 

jasně nesprávná, jako že poslední sternální štítek samice je shodně široký s předchozími štítky. 

U obrázků nymf není uveden instar. Pravý a levý obrázek hlavy jsou asi přehozeny. Podle textu 

vycházelo slunce v 6, podle grafu v 7 hodin.  

Některé věty z výsledků, jako o morfologii tergitů, patří do diskuse. Popis tabulky 3 

nevysvětlí, co jednotlivé sloupce znamenají, neboť v záhlaví jsou jiné symboly či slova než 

v popisu. Odkaz na obrázek 20 na straně 45 má být asi obrázek 23, graf X na straně 52 má být 

asi 8. Formulace v kapitole o arénových pokusech zahrnující výsledky F-testu jsou příšerné. 

Diskuse už není rozdělena na kapitoly podle typu měření či pokusu, při její snesitelné délce 

to však lze prominout. Ovšem hned první věta o tom, kolik je druhů švábů, pokud tam ovšem 

nezapočítáme termity, kteří tam patří (píše sám autor), je a) zcela zbytečná, b) chybná. 

V druhém odstavci se nejprve opakují obecné informace patřící do úvodu, dále navazují 

spekulace nahrazující neúspěšné pozorování. Formulace, že v ootéce jinak nedostatek vody (str. 

56) si lze vykládat různě.  

Autor neumí psát vzorec aniontů. Dusičnan ve vodě živočichové nedokážou zabudovat do 

aminokyselin, takže jeho přítomnost na lokalitě je irelevantní.  

Rozdíl mezi atraktivitou květů různého pohlaví a stádia a různě manipulovaných není dost 

jasně a podrobně diskutován. Je naznačen důvod rozdílné doby pobytu švábů, ale mohl být hned 

navržen pokus, který by domněnku testoval. Chci vidět jeho podrobný popis. Taktéž 

evoluční vysvětlení rozdílné frekvence a doby u samčích a samičích květů.  

Závěrem lze říci, že pokusy byly navrženy a provedeny správně, někde bohužel, ne 

autorovou vinou, v malém počtu opakování. Zvolený způsob, jak obejít malý počet jedinců, je 
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vhodný, ale musí se následně odrazit ve složitějším designu statistického testu. Některá 

vysvětlení výsledků, jako vliv shlukování a agresivity, jsou rozumná, ale mohla přijít už 

v polovině diplomky a podle nich mohl být druhý (tzv. laboratorní) pokus modifikován. Prosím 

o jeho popis. Vysvětlení funkce nalezených mikrostruktur je spekulativní, šlo by je testovat 

behaviorálními pokusy, ale dělat bych je nechtěl. 

Výsledky v zásadě přinášejí unikátní poznatky o švábech a o jejich vztahu s živnou 

rostlinou. Pro jejich publikaci však doporučuji vzít určitý výsek výsledků a kolem nich napsat 

rovnou anglicky zcela jiný text, rozhodně se nesnažit překládat části předložené diplomky. 

Doporučuji přijmout předloženou diplomovou práci jako podklad k udělení titulu Mgr. a 

klasifikovat ji stupněm velmi dobře. 

 

 

V Českých Budějovicích 8. září 2015 doc. Dr. Oldřich Nedvěd, CSc. 

 


