
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
Šíření kudlanky nábožné (Mantis religiosa) v Evropě 

Školitelský posudek 
 
Autor: Bc. Jakub Vitáček 
Školitel: Mgr. Petr Janšta, Ph.D. 

 

 
Diplomová práce Bc. Jakuba Vitáčka si klade za cíl objasnit šíření kudlanky nábožné 

v Evropě na základě různých metodických přístupů. Navazuje tak na již obhájenou práci Mgr. 
Hany Parčové (dříve Urbánkové), která se ale zabývala pouze situací ve střední Evropě. 
Jakubovi se podařilo významně navýšit počet vstupních vzorků (z původních cca 100 jedinců 
kudlanek na cca 520 jedinců) zahrnující nejen Evropu, ale i některé přilehlé oblasti (Gruzie, 
Maroko, Turecko). Vzorky kudlanek získával nejen od svých kolegů, ale nemalou část 
nashromáždil během svých expedic do zahraničí (Albánie, Polsko, Ukrajina, Francie atd.). 

Při získávání primárních dat a jejich následného zpracování pracoval Jakub vždy velmi 
pečlivě, s rozvahou a všechny své kroky se mnou pravidelně konzultoval. Velmi oceňuji, jak 
si poradil s různými metodickými přístupy (od analýz genetických dat až po práci se 
softwarem MaxEnt). Často přicházel sám s vlastními nápady, co do DP ještě přidat a v tomto 
směru mnohdy předčil má očekávání. Výsledky svého výzkumu si Jakub navíc nenechal jen 
„pro sebe“, ale prezentoval je letos v zimě také v časopise Živa. 

Až potud jsem tedy s průběhem diplomantovi práce velmi spokojen. Bohužel, jak už to 
u DP bývá, její výsledná podoba je poznamenaná nedostatkem času při jejím dokončování. 
Jak jsem již uvedl výše, Jakub vždy pracoval velmi pečlivě a s rozvahou při všech svých 
krocích (včetně psaní textů). Nicméně díky tomu a mimo jiné také velkou zaneprázdněností 
studiem druhé VŠ nezbylo na pečlivou finalizaci příliš mnoho času. 

Závěrem však musím konstatovat, že DP Bc. Jakuba Vitáčka je dosti obsáhlé dílo plné 
velmi zajímavých výsledků a diplomant se už těší na její transformaci do podoby vědeckého 
článku. 

Jako školitel nemám další výhrady a diplomovou práci Bc. Jakuba Vitáčka plně 
doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 
 
V Aachen dne 29. srpna 2016     Mgr. Petr Janšta, Ph.D. 
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