
 

Přírodovědecká fakulta JU 

Branišovská 1760  

CZ - 370 05 České Budějovice 

www.prf.jcu.cz  

 T/+420 387 776 201 

F/+420 387 776 226 

Dekan-fpr@prf.jcu.cz  

 

366  

 

Oponentský posudek na magisterskou diplomovou práci Tomáše Dvořáka Diverzita pářicího 

chování švábů (Blattodea: Blaberidae) 

 

Diplomová práce se skládá z šestnáctistránkového srozumitelného úvodu, desetistránkové 

metodiky, pětadvacetistránkových výsledků a osmistránkové diskuse. Výborným doplňkem 

jsou přílohy, jednak šmírácké fotografie švábů v různých fázích námluv, jednak úplné tabulky 

znaků. Jen ty tlusté černé rámečky trochu ruší.  

Úvod je přiměřený, ale pokud se týká diverzity námluv hmyzu, je nutně neúplný, jinak by 

zabral příliš mnoho místa. V časti specificky o švábech se zdá být vyčerpávající. V obecné 

části jsem například postrádal popis námluv u kroužilek, což je tak hezký příběh, že bych 

doporučoval, pokud se uchazeč hodlá o tomto obecném tématu při obhajobě zmínit, mluvit o 

této čeledi. (1) 

Na straně 20 se píše, že existují struktury, které samcům umožňují spermie soka odstranit. 

Lze je blíže charakterizovat? (2) Na str. 28 se píše, že samice použité k pokusu byly panny. 

A to samci nebyli na panictví kontrolováni? To může mít jistý vliv na jejich chování. (3) 

Vazelína může šváby upatlat (str. 29). Máte používat fluon. Pomalé kolébání „ve předozadní 

ose“ (str. 31) znamená kolem podélné osy těla? (4)  

Autor sestavil podrobný etogram – skoro jako pro nějaké savce – na jehož základě pak 

popisuje chování jednotlivých párů a druhů. Druhů je úctyhodně mnoho, zkoumaných párů 

v rámci druhu pak dost málo, opět jako by šlo o nějaké nehlodavčí savce. Tuto část práce 

velmi oceňuji, přesto k ní mám jednu výhradu. V kategorii Výlez bych jako samostatný typ 

chování definoval Podlézání samce pod samici (např. str. 31). Nyní je toto chování asi 

zahrnuto pod Výlez samice. Nemyslím, že by to podstatně ovlivnilo výsledek klastrovacích 

analýz, ale zkusit se to musí. Stihne se to do obhajoby? (5)  

Proč je směr rotace mezi kvantitativními znaky (str. 32)? (6) Jak vysoká je asi frekvence 

pumpování (str. 36)? (7) V obrázku 6 nikdo nepozná, o jaké typy jde a kam které druhy patří. 

Doplnit. Str. 58: „bez výlezu samce“ – asi má být bez výlezu samice? (8) 

Diskuse většinou jenom opakuje Výsledky. Ano, jsou tam i hypotézy a jejich možné řešení a 

je málo literatury, se kterou by šlo diskutovat, ale toho opakování je tam moc. V textu se 

tvrdí, že čeleď Ectobiidae je čeledi Blaberidae sesterská, ale v kladogramu na obrázku je tam 

čtveřice čeledí. (9) V Závěru (str. 68) se píše, že „na délku však již hmotnost vliv neměla“. 

Délku čeho? (10) Sreng hovoří o části výměšku tergálních žláz jako o afrodisiaku. Proč tento 

termín nepoužívá Tomáš Dvořák? (11) 

 

Prosím o průběžné odpovědi na výše oranžovými čísly označené otázky. Protože obsahově je 

práce výborná a není nic podstatného, co bych vytkl, všímal jsem si hodně jazykové stránky 

práce. A ejhle, ta není výborná.  

Je pochopitelné, že autor má ke švábům vřelý vztah jako k lidem, nicméně jazykově s nimi 

musíme jednat jako se zvířaty. Takže samice spíše vrhly než porodily a spíše hynuly než 

umíraly. Místo porodu budeme používat vrh (str. 56 a jinde). Úhel spojení by měl být spíše 

ostřejší a tupější než nízký a vyšší (str. 66).  

Chování, při kterém hmyz zkoumá pohybujícími se tykadly nějaký objekt nelze jednoduše 

říkat očichávání nebo ohmatávání, protože pravděpodobně dochází k oběma těmto vjemům 

najednou. Autorem použitý termín tykadlování by byl věcně správný a byl by jednoduchým 
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překladem z angličtiny. Ale čeští hmyzí etologové prostě používají cizí počeštělé slovo 

antenace. Pro smyslové zkoumání čehosi makadly používáme slovo palpace, nikoli palpování, 

jak navrhuje autor, ani makadlování, jak by nabízelo analogicky s použitým tykadlováním. 

Autor požívá termínu „zády k sobě“ pro konečnou vzájemnou polohu partnerů při páření. 

To není správné, záda u hmyzu jsou terga, dorzální strany, těmi k sobě připláclí nejsou. 

Správnější by bylo řitěmi nebo zadky k sobě, ale chápu, že to nevypadá hezky. Lepší by snad 

bylo psát hlavami od sebe. V angličtině najdeme též opposed, tj. protichůdná pozice. 

Hlavně je však autor na štíru se základním školním pravopisem. Výčet některých 

nepěkností včetně neshody podmětu s přísudkem uvádím v seznamu níže. Pokud autor 

prokáže elementární jazykovou schopnost, navrhnu přijmout jeho diplomovou práci a 

klasifikovat ji výborně. 

 

V Českých Budějovicích 14.9.2017 

 

doc. Oldřich Nedvěd 

 

Drobné jazykové chyby předkládám trochu jako hádanku. Nejlépe, když mi autor diplomové 

práce předloží písemně seznam celých slov, kde udělal chybu, místo níže uvedeného 

seznamu, kde jsou jen jednotlivá písmenka. Ať si to vždy na té stránce najde, v čem myslí, že 

chyboval. Komisi tím nebudeme zatěžovat.  

 

Seznam pravopisných chyb, na které oponent narazil, s přibližnou lokalizací: 

 

Str. 8: i / y 

Str. 15: chybí „rozeznat“ 

Str. 16: b / v 

Str. 21: y / i 

Str. 21: na i / i na 

Str. 24: množství / počtu 

Str. 24: y / i 

Str. 24: velikost „snůšky“ / spíše velikost 

„vrhu“ 

Str. 29: petriho / Petriho 

Str. 30: ý / í 

Sekce Výsledky v nadpisech a tabulka – i 

tam by vědecká jména rodů a druhů měla 

být kurzívou.  

Str. 35: u / e 

Str. 40: ř / ž 

Porůznu vícekrát: akorát / pouze 

Str. 43: zobrazeny / jsou zobrazeny 

Str. 43: y / i 

Str. 46: ů / ům 

Str. 46: Oxyhaloy – takle by se neměla 

vědecká jména skloňovat.  

Str. 54: y / i 

Str. 56: i / y 

Str. 58: rotace / v rotaci 

Str. 60: ů, / ů 

Str. 61“ í / ejí 

Str. 63: ů, / ů 

Str. 63: n / n, 

Str. 64: chichi / chi 

Str. 68: i / y 

 


