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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita 

teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.):  

 

Práce s přílohami obsahuje 98 stran, seznam literatury čítá 41 literárních zdrojů. Diplomová 

práce se zabývá   vybranými opylovači  našich luk  a  jejich  didaktickým využitím. V úvodu 

je uvedeno pět zajímavých výzkumných otázek. Práce je rozdělena na část  teoretickou  a  

praktickou. V teoretické části jsou charakterizovány dva hmyzí  řády –  blanokřídlí a 

dvoukřídlí, proces opylování  a opylovací strategie rostlin a také pylová zrna. V praktické 

části je zařazen výzkum zaměřený na dvoukřídlé zástupce,  a to zejména pestřenky, jehož 

cílem bylo zjistit, jaké rostliny  jsou  opylovány  nejčastěji. Další část práce je věnována 

analýze pěti učebnic přírodopisu pro druhý stupeň základních škol z hlediska zastoupení 

vybraných opylovačů. Další část práce zahrnuje návrh laboratorního cvičení, jež se věnuje 

otázce, zda med obsahuje pylová zrna. V závěru praktické části je uveden  pracovní list, kde si 

žáci mohou ověřit své znalosti ohledně opylovačů.   Proporcionalita teoretické a vlastní práce 

je vyvážená.  Ze způsobu zpracování práce je zjevné, že diplomantka pracovala zjevně 

s velkým zájmem a zaujetím.   
      

2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, grafická úprava, 

přehlednost a dodržování předepsaného formálního členění kapitol, úroveň shromáždění a zpracování údajů a 

závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.): 

 

Formální úprava, jazykový projev, citování literatury je standardní, text je přehledný a čtivý, 

grafická úprava příloh a formální členění kapitol je plně dostačující.  
     

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, možný praktický přínos  silné 

a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

 

Celkový dojem z bakalářské práce je velmi dobrý. Text je sepsán srozumitelně a čtivě. 

K práci mám jen drobné připomínky.  Překlepů v práci je minimum (výjimky potvrzující 

pravidlo - zbarevení – zbarvení (str. 27), oplyovačů - opylovačů (str.28), na  str. 68 

„nevčelými“, str.35 - Ten navštěvuje rostliny za různými cíly). Autorka používá v textu 

nesklonné neutrum mimikry, což místy činí potíže (str.33 Takovému zbarvení se říká 

hostitelská mimikry). Na str.9 se uvádí:   když čmelák patří mezi hmyz, jenž je řazen spolu s 

obojživelníky a plazy mezi studenokrevné živočichy (nepřesné, jsou  i další studenokrevní 

živočichové). Místy jsou použity v textu méně vhodné formulace (práce je odborný text) - 

str.21 „Když vosa vykládá to, co ulovila,..z touhy po sladkém…“ Na str.38 se píše o tom, že 

vosy krmí vlastní  plod masem, což není pravda, o maso nejde. Někde se objevují stylistické 

neobratnosti (Str. 66 ….data, která odpovídají  odpovědět na otázky…). 

 



 

 

 

 

 

V textu  je uvedeno, že  Plzeňský kraj je bohatší na druhy pestřenek než kraj Ústecký, což 

nelze na základě malého množství sledovaných lokalit takto zobecnit. Zmíněny (a využity) 

mohly být další práce, např. Ivana Götzová 2010: Opylování a opylovači nadčeledi včel 

(Apoidea, Hymenoptera) čeledi Fabaceae se zaměřením na rody Lotus, Melilotus, Trifolium. 

Masarykova univerzita v Brně,  Hniličková J., 2002. Opylování a opylovači nadčeledi včel 

(Hymenoptera: Apoide) některých odrůd pícnin a technických plodin v katastru obce 

Troubsko. Diplomová práce. MU, Brno, Přidal A., 2004. Ekologie opylovatelů. (Insecta: 

Hymenoptera: Apoidea) MZLU, Brno, Přidal A., 2005. Ekologie opylovatelů. Vysokoškolská 

učebnice. Lynx, Brno aj. 

Nutno konstatovat, že v závěru práce jsou na základě vlastních poznatků dostatečně 

zodpovězeny všechny výzkumné otázky. Autorka splnila všechny v úvodu práce vytýčené 

cíle. Lze konstatovat, že práce obsahuje i nové  originální poznatky. Množství zpracovaného 

materiálu a vzorků je vysoké. Cenné je v práci zařazení  názorných laboratorních cvičení 

zaměřených na zjištění přítomnosti pylových zrn v medu a také, zda lze zařadit pestřenky 

mezi opylovače. Originální je také pojetí pracovního listu.    
 

4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 

 

Str.7 Rostliny mohou využít celou řadu možností, jak přepravit pyl – větrem, vodou, 

ptáky, netopýry, ale většina je opylována hmyzem – existují i další skupiny živočichů, kteří se  

mohou podílet na opylování rostlin? 

Existuje u nás chov čmeláků na prodej zájemcům? 

Proč jsou buňky v plástvi včel šestiboké?  

Jakým způsobem byla identifikována příslušnost pylových zrn k jednotlivým druhům rostlin, 

je rozdílnost vzhledu dostatečná na přesnou determinaci?   

Proč v tabulce 4 chybí některá čísla preparátů? 

Je skutečně pravda, že střečkové dosahují za letu vyšší rychlosti než je rychlost zvuku?   

(str.23 Střečkové na krátkou vzdálenost dovedou vyvinout rychlost až tisíc třista 

kilometrů) 

Na str.25 se píše o dvoukřídlých, že jsou mezi nimi i prospěšné druhy. Jak je může člověk 

ještě jinak využívat, než je uvedeno? 

 

5. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 

 

Práce podle mého názoru plně vyhovuje nárokům na diplomové práce předkládané na KBES 

Pedagogické fakulty a tudíž ji doporučuji komisi k přijetí. 
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