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1. CÍLE A HYPOTÉZY
Cílem práce bylo seznámit čtenáře se pěti zvolenými zástupci řádu Phasmatodea, kteří reprezentují
základní morfotypy této chovatelsky oblíbené hmyzí skupiny. Vytčený cíl byl beze zbytku splněn.
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ A FORMÁLNÍ STRÁNKA PRÁCE
Práce je rešeršního charakteru a vznikla na základě excerpace 36 česky a anglicky psaných zdrojů.
Obsahuje všechny předepsané náležitosti a text je doplněn vhodně zvolenými a dobře ozdrojovanými
obrázky. Text je psán čtivě, téměř bez překlepů a pravopisných chyb; a je úhledně formátován.
Modelové druhy – Peruphasma, Extatosoma, Phyllium, Sipyloidea a Eurycantha -- byly zvoleny dobře
a vhodně pokrývají vnitřní morfologickou a s ní svázanou etologickou variabilitu řádu. Adept při psaní
využil nejen informace dostupné v odborné literatuře, ale rovněž výsledky osobních pozorování. Dobře
se orientuje ve „strašilkové“ literatuře a angličtina pro něj nepředstavuje překážku na cestě
k informacím. Pochvalu zaslouží rovněž za využití poněkud jankovitého citačního manageru (vizte
oponentský posudek).
3. KOMENTÁŘ ŠKOLITELKY
Jeden z mých kolegů-malakologů kdysi na adresu zapálené chovatelky suchozemských plžů pravil
„Chovatel? Tak to bude těžký…“ – a bylo. Když za mnou Dan, zkušený chovatel strašilek a pakobylek,
přišel s dotazem, zda bych ho nechtěla školit, zaváhala jsem. Po dalším setkání jsem nakonec
souhlasila – a nelitovala! (s občasnými malými zakolísáními, připouštím)
Dan je vskutku dobrým chovatelem. Množství a diversita chovanců by směle vystačily pro založení
komplexně vybaveného veřejného insektária; stará se rovněž o chovy v prostorách KBES. Z každého
činu je patrné, že strašilky mají v jeho srdci nezastupitelné místo. Vlastní znalosti získané
dlouhodobým soužitím a pozorováním je schopen organicky propojit do srozumitelného a čtivého
celku s informacemi již publikovanými. Udržuje si kontinuální povědomí o novinkách strašilkového
světa. Se svými svěřenci však rovněž sdílí rychlost konání – strašilčím tempem vpřed a když na tebe
někdo zaměří pozornost, ani se nehni! A já nejsem dobrý predátor, který by Dana dokázal popohnat
dostatečně intenzivně. Nicméně soustředěným úsilím a v poslední fázi v kooperaci s adeptem
samotným byla i tato překážka překonána. Výsledkem je milá bakalářská práce, kterou je radost číst,
a jedna velmi spokojená školitelka.
4. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ
Práci plně doporučuji k obhajobě.
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