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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Bakalářská práce je souhrnem dosavadních znalostí o způsobech a mechanizmech, jimiž 
paraziti/parazitoidi různých hmyzích druhů manipulují chováním svých hostitelů ve svůj 
prospěch, tj. tak, aby zvýšili vlastní fitness. Na vhodně vybraných příkladech autorka uvádí 
různé druhy behaviorálních manipulací, které jsou vyvolány působením parazita na 
neuroendokrinní systémy hmyzích hostitelů. Autorka musela zvládnout problematiku neuro-
hormonální regulace vývoje hmyzu (alespoň rámcově), aby mohla srozumitelně prezentovat 
a vysvětlit možné způsoby manipulací, jimiž parazit/parazitoid zasahuje do těchto řídících 
mechanizmů v těle hostitele.    
Struktura (členění) práce: 
Práce má logické členění. Po úvodní kapitole a vymezení pojmů autorka vysvětluje principy 
behaviorálních manipulací, které usnadňují adaptaci parazitů na hostitele, způsoby přenosu 
a rozšíření parazita a vysvětluje možné mechanizmy behaviorální manipulace.  Dál podává 

velmi stručný přehled současných znalostí o neuroendokrinním systému hmyzu, tj. 
neurohormonech, juvenilních hormonech a ekdysteroidech a jejich zdrojích. Stěžejní 
kapitolou práce je přehled behaviorálních manipulací hmyzu parazitem, které jsou 
regulované prostřednictvím hormonů. Přehled je podaný na zdokumentovaných příkladech 
interakcí parazitů/parazitoidů s hmyzími hostiteli, jmenovitě parazitických blanokřídlých, 
řásníků, hlístic a očnatek. Práce je doplněna instruktivním závěrem a obsáhlým seznamem 
použité literatury, který čítá 96 položek. U několika prací, které autorka neměla k dispozici 
v originále, cituje primární zdroj informací. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?  
Množství použité literatury je k danému účelu relevantní a dostačující a práce jsou citovány 
správně  a přesně.  

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

Bakalářská práce neobsahuje žádné vlastní experimentálně získané výsledky. 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň):  
Po formální stránce je práce v pořádku, grafiku ani obrazovou dokumentaci neobsahuje, 
narazil jsem jen na několik jazykových a stylistických prohřešků, k nimž se vrátím 
v posledním oddíle posudku (Otázky a připomínky.) 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Jsem přesvědčen, že autorka zodpovědně zpracovala zadanou problematiku a tím cíl práce 
splnila. Dokázala, že je schopná samostatně vyhledat, vyhodnotit a kriticky posoudit znalosti 
a vědecké výsledky získané v daném oboru, aby na nich bylo možno projektovat případný 
další výzkum v dané oblasti, že je schopna pracovat se zahraniční vědeckou literaturou, 
vyhledávat a třídit informace, vyvozovat závěry a zobecnění, a formálně zpracovat ucelenou 
monotematickou studii, jak vyžadují „Pravidla“ na 
https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bi-pravidla-15-16.pdf. 
Bakalářskou práci proto doporučují k přijetí jako jeden z předpokladů pro udělení titulu 
bakalář její autorce, Haně Janů. 
 

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bi-pravidla-15-16.pdf


 Strana 2 
Otázky a připomínky oponenta: 
Následující připomínky se týkají formálních nedostatků a jazykových neobratností, kterých 
by se měla autorka vystříhat, bude- li práci nebo její část publikovat v češtině, což by bylo 
záslužné. (Čísla značí stránku v pdf dokumentu). 

4 a jinde: kopou do země – hloubí noru; (digging) - zahrabávání do půdy; 
6 a 21:  5.1.3 Lumčík Galleria mellonella a zavíječ voskový Apanteles Galleriae správně:       
Lumčík Apanteles galleriae a zavíječ voskový Galleria mellonella; 

12 : krevsající komáry rodu koutule (Phlebotomus Rondani & Berte, 1840; Diptera: 
Psychodidae) – krevsající koutule (Diptera: Psychodidae) rodu Phlebotomus...; 
17: Parazitické vosy ze skupiny blanokřídlých (Hymenoptera: Parasitica) – parazitičtí 
blanokřídlí lumčíci (Hymenoptera: Braconidae)...; 
... hemolymfa je médium, skrz které dochází...(2X); 
18: dostávají se skrz hostitelskou kutikulu ven  - předložku skrz nahradit 7. pádem bez 
předložky: dostávají se hostitelskou kutikulou ven;   
20: skrz nepropustnou pupální kutikulu – kuklovou kutikulou; 
29: Nejvíce informací máme o manipulacích hostitelů skrze nervovou soustavu – 
prostřednictvím; 
Abstrakt: Parazité mohou manipulovat svými hostiteli skrz nervový nebo endokrinní 
systém; (skrz = germanizmus) 
21: Pyralididae – Pyralidae;  
Po té co se parazitické larvy dostanou z hostitele, přemění se do čtvrtého instaru a 
začínají ho zvenku konzumovat, což vede ke smrti hostitele. Lépe: Po té, co parazitické 
larvy opustí hostitele, přemění se do čtvrtého instaru a začínají ho zvenku konzumovat, 
což vede k jeho smrti;   
hostitelská larva slouží jako ochránce parazitickým kuklám. lépe: hostitelská housenka 
slouží jako ochránce kuklám parazitoida; 
Kokon, který upletla hostitelská larva před smrtí, později využívají parazitoidi, kteří ho 
potřebují k upletení (?) vlastního kokonu. (Wani et al., 1994). Prosím vysvětlit. 
22: housenka umírá – hyne; také na str. 12, 20, 24, 25, 26  27. 
vosa trněnka (Tiphia; Hymenoptera: Tiphiidae) lépe: vosička nebo blanokřídlá trněnka; 

24: zakládají zdravé královny vosíka nové kolonie lépe: neparazitované samice, které 
přezimovaly...; 
Parazitované královny jsou také méně dominantní a méně agresivní než ty zdravé, lépe 
Parazitované samice (královna = kladoucí samice)... 
triungulinidi – s termínem jsem se nesetkal, ani v citované práci Kathirithamby, 1989. Pokud 
vím, existují triungulini (larvy majek) a triungulidi (larvy řásníků). Můžete blíže vysvětlit?  

27: způsob jejich pletení (pavučiny se předou). 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 výborně   X  velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte zhruba rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby 

 Posudek, prosím, nahrajte ve formátu pdf do SIS k dané bakalářské práci nebo (v případě 
externích oponentů) zašlete v elektronické podobě na e-mail: 
zuzana.starostova@natur.cuni.cz. Vytištěný a podepsaný posudek také zašlete na adresu: 
Zuzana Starostová, katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 nebo doručte do 
místnosti 241 či na sekretariát katedry zoologie. Podepsaný vytištěný posudek je nutnou 
součástí protokolu o obhajobě bakalářské práce a musí být k dispozici nejpozději v den 
obhajoby. 
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