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1. CÍLE A HYPOTÉZY 
Cílem práce bylo vytvořit přehled bezobratlých organismů vhodných pro školní chov a seznámit 
čtenáře s jejich využitím ve výuce. Vzhledem ke znění názvu práce byl cíl splněn pouze částečně. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ 
Práce je rešeršního charakteru a vznikla na základě excerpace 50 literárních zdrojů psaných 
především česky. Autorka v textu zmiňuje pět skupin bezobratlých, se kterými čtenáře pečlivě 
seznamuje. Poskytuje rovněž základní informace o jejich chovu a v závěru práce nastiňuje jejich 
možnosti využití ve výuce. Text je vhodně doprovozen množstvím pěkných obrázků a práce je proto 
doplněna o seznam ilustrací a navíc také slovníčkem odborných pojmů. 
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA 
Předložená teze je psána česky a obsahuje všechny předepsané náležitosti. Je členěna tradičně, 
největší prostor je věnován seznámení s cílovými živočichy a jejich chovem. 
V textu se vyskytuje na 50 citovaných literárních zdrojů, v seznamu literatury je jich uvedeno 47, 
některé citace však mezi sebou nekorespondují (v seznamu chybí Protiva 2011, Král a kol. 1969; 
naopak přebývají nebo jsou zkomolené Motyčka a Roller, Jelínek a Zicháček 2007, Motyčková a 
Motyčka 2012, Král a Olexa 1969, Vergener a Vergnerová 1986). V textu jsou vícečetné citace řazeny 
dle abecedy; mnohem vhodnější řazení je však to podle data vydání práce. 
Anglická verze anotace je psána nedokonalým jazykem; zbytek práce má kolísavou, většinou však 
relativně dobrou jazykovou úroveň. V textu se občas vyskytují faktické nepřesnosti (viz níže) a běžné 
typografické nedostatky; některé literární zdroje jsou odkazovány stále dokola (např. Protiva 2011 u 
chovu měkkýšů). U počátků nových kapitol bych doporučila jejich odsazení na nové stránky, takto text 
působí jednolitě a poněkud nepřehledně. 
 
4. KOMENTÁŘ OPONENTKY  
Z předložené práce je patrné, že Jana Farionová je v chovu bezobratlých značně erudovaná a má 
rozsáhlé osobní zkušenosti se všemi popisovanými skupinami organismů. Chovanci jsou v práci 
popsáni detailně, stejně pečlivě se autorka věnuje metodice chovů (vyjma brouků). Mnohem méně 
prostoru (pouhé tři stránky) však bylo věnováno popisu využití chovů při výuce a tak vzniká výrazný 
nepoměr mezi rozsáhlou a detailní částí chovatelskou a minimalisticky pojatou částí s praktickými 
návody. V  praktické části je navíc vše pouze nastíněno. Čtenář se nedozví žádný přesný postup ani 
mu není předestřen pracovní list, což je škoda. Autorka se svou praktickou zkušeností mohla 
navrhnout množství specifických činností, vhodných pro jednotlivé popsané taxony. Místo toho 
předkládá všeobecný a u všech pěti skupin identický superficiální návod. Nedomnívám se, že by takto 
nastíněné možnosti mohly ve výuce zásadně pomoci :-(. 
V práci se navíc vyskytuje množství drobných faktických nepřesností, které snižují výslednou kvalitu 
textu (viz níže; nebude dále rozebíráno v průběhu obhajoby). 
V jinak pěkně psané práci autorka na sklonku úvodu uvádí již obhájené bakalářské a magisterské 
práce, věnované problematice chovu bezobratlých. Uvádí je však definitivně jmenně, s autory a 
afiliacemi, a seznam tak nabývá na délce, nepřehlednosti a působí při čtení velmi nepříjemně. Další 
problematickou partií jsou informace uváděné na str. 15 a 16, ke kterým se autorka rekurentně vrací, 
což činí text obtížně sledovatelným. Část textu věnující se zlatohlávkovitým broukům je naopak kusá, 
nesouvislá a prezentované druhy nejsou vhodně zvolené – místo chovu nosorožíků bych doporučila 



chov nenáročných, přesto vizuálně zajímavých zlatohlávků Pachnoda marginata peregrina. Chybí mi 
také tipy na chov českých zástupců hmyzu (krom kudlanky)... 
 
Nepřesnosti, které by bylo vhodné uvést na pravou míru: 
- autorka občas obecně píše druhy, často je však myšlen vyšší taxon a tedy celá skupina příbuzných živočichů 
- v anotaci je napsáno „zpracované téma souvisí se studovaným oborem“ – matně tuším, co to znamená, a zcela určitě zde toto 
slovní spojení nemá co dělat 
- popisky tabulek bývají uváděny nad tabulkou (na rozdíl od popisků obrázků, které jsou vždy až pod obrázkem) 
- str. 9 na konci: je uvedeno „s níže uvedenými druhy“ – jenže žádné druhy nenásledují (vzniklo nejspíš stejně jako připomínka 
k hrášku na str. 55?) 
- str. 12: pojem skořápka se pro schránky měkkýšů nepoužívá; uraženi by se však cítili i korýši... tento pojem prosím rezervovat 
pro pevnou obálku ptačího vejce! 
- nechápu, co značí šipka na spodním závitu schránky vyobrazené na Obr. 1 
- na str. 25 nejspíš došlo k záměně sklerotinu za chitin – kutikula je defaultně chitinová a tam, kde má být pevnější, přibývá 
sklerotin... 
- str. 26: rozdělení na Neoptera a Palaeoptera není činěno na základě klidové polohy křídel, ale na typu přikloubení křídla. 
Způsob skládání je následným jevem; důležitá je ona charakteristika spojení. 
- str. 35: Eurycantha horrida nemá světlé zbarvení; všechny exempláře, které jsem kdy spatřila, byly velmi tmavé 
- str. 38: Peruphasma je v seznamu zmíněna 2x 
- str. 44: jsem si jistá, že existují světle zbarvení švábi (např. Panchlora nivea z Kuby) 
- str. 51: hypermetamorfóza není stádium vývoje, ale označení specifického typu proměny (např. majky nebo vějířníci) 
- str. 55: předchozí zmínka o sterilovaném hrášku nebyla zaznamenána – nevypadla během závěrečných úprav textu? 
- str. 58: achatiny NELZE v naší přírodě volně nalézt! 
- str. 59: zde popsané zní jako návod na trhání nožek mladších instarů strašilek a následné pozorování dorůstání. Doufám, že 
se mýlím... 
- závěr práce odporuje uvedenému výběru brouků; chov nosorožíků je dosti náročný 
- pozor na odchylky od ICZN! Čeledi nesmí být uváděny kurzivou; pokud je v popisce obrázku latinské druhové či rodové jméno 
a celá popiska je vysázena kurzivou, jméno je „normálním“ typem písma! 
- slovníček pojmů: heslo fytofág je definováno opačně; ventrální neznamená přední ale břišní 
- v seznamu literatury je použita poměrně nepřehledná citační norma; navíc je konzistentně špatně používáno „a kol.“ – zde je 
bezpodmínečně třeba vypsat všechny autory zmiňovaných publikací 
 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 
Na adeptku mám následující otázky: 
 
1. Na str. 29 je zmíněno, že „při nedostatku samců se většina druhů rozmnožuje partenogeneticky“ – 
opravdu to znamená, že strašilky/pakobylky obecně jsou schopné přepínat mezi pohlavním a 
nepohlavním rozmnožováním „na počkání“? 
2. Je homochromie (zmiňovaná na str. 30) termín označující pouze kryptické zbarvení? 
3. Mají švábi rodu Archimandrita obě pohlaví? Z vlastních zkušeností soudím, že v chovech se 
objevují pouze partenogenetické samice... 
4. Jaký brouk dosahuje velikosti nad 18 cm? (str. 49) A kteří brouci se na území ČR rozmnožují 
partenogeneticky? 
5. Na str. 8 autorka uvádí, že neexistují bezobratlé druhy vyživující se autotrofně. Jak by tedy 
komentovala mořského zadožábrého plže Elysia chlorotica; případně hlubokomořský taxon riftií čili 
bradatic (Pogonophora)? Chemolitotrofie je obecně uznávána coby typ autotrofie... 
 
 
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
I přes uvedené nedostatky práci Jany Farionové doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 
V Praze dne 1. září 2015        ....................... 

Dagmar Říhová 
 
 
 
 

PS: v kapitole pojednávající o měkkýších je uvedeno, že plži neobývají pouštní regiony. Já však letos na jaře vyslechla ústní 
(nepříliš slušné) sdělení pana Tomáše Juřičky, účastníka terénního malakozoologického výzkumu v marocké části Sahary: „A ti 
sráči (byli myšleni právě suchozemští plži) jsou vopravdu všude. Přejdeš pruh písku, je tam keř a ti dementi na něm seděj.“ 
Tolik tedy k výskytu plžů v pouštích z první ruky... 


