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1. CÍLE A HYPOTÉZY 
Cílem práce bylo seznámit čtenáře s méně známými opylovači – pestřenkami – formou zábavného 
palynologického praktika; praktická část práce se navíc zaměřila na výzkum dvoukřídlých opylovačů 
na dvou lokalitách. Vytčené cíle byly beze zbytku splněny. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ A FORMÁLNÍ ÚPRAVA 
Práce je psána čtivou češtinou bez pravopisných chyb a s minimem překlepů; obsahuje všechny 
předepsané náležitosti a je oku lahodícím způsobem upravená. Rešeršní část (obecné seznámení 
s různými opylovači) je věnována seznámení se známými i méně známými opylovači; výzkumná se 
zaměřila na pestřenky coby luční opylovače na dvou místech v Česku. Vyhodnocení je provedeno 
jednoduše a elegantně tabulkovou formou. Závěr práce představují dva návrhy jednoduchých 
palynologických laboratorních cvičení a velmi povedený pracovní list. Seznam literatury čítá 41 česky 
a anglicky psaných zdrojů; text je vhodně doplněn 43 obrázky, z veliké části autorskými. 
 
3. KOMENTÁŘ ŠKOLITELKY 
Setkali už jste se někdy s někým zprvu nenápadným, kdo vás ve finále překvapil schopnostmi 
hodnými filmového superhrdiny, ale bez červeného pláště? Já o těch superschopnostech věděla 
rovnou ;-). 
V běžném denním styku Helča působí jako upravená, klidná mladá paní učitelka. V terénu vládne 
entomologickou sítí, fuchsinovým želé a odolností k rozmarům počasí, v laboratoři mikroskopem, 
referenční sbírkou pylových zrn a bezbřehou trpělivostí. S manželem tvoří pracovní tým schopný 
poradit si s čímkoliv od návrhu cyklostezky po výzkum opylovačů; a stejně tak se postavila k řešení 
celé diplomové práce. S nadhledem i pečlivostí splnila veškeré mé školitelské výstřelky včetně 
požadavku na prohlédnutí, determinaci a spočítání 41 632 (a shlédnutí přes 100 000) pylových zrn, 
které předtím vlastnoručně oťupkala fuchsinovým želé z živých pestřenek a vytvořila k nim referenční 
sbírku z toho, co kvetlo poblíž. Nebála se vstoupit v kontakt s palynologem Petrem Pokorným, když se 
ukázalo, že pestřenky se s nabídkou poblíž nespokojily a v preparátech se objevila zrna naprosto 
neznámá. Nezalekla se ani ve chvíli, kdy se v preparátech objevilo i něco úplně jiného… Prošla 
dostupné učebnice biologie a přírodopisu, aby ověřila, že role pestřenek jakožto opylovačů je vskutku 
neznámá. A na závěr teze to napravila. 
Výsledkem je příjemně čtivá, komplexní diplomová práce, která od terénního výzkumu vede do školní 
laboratoře a zábavnou formou propojuje zkoumání opylovačů i pylu. Doufám, že navržený postup se 
podaří opublikovat v odborném časopise, práci plně doporučuji k obhajobě a jsem ráda, že jsem 
s Helčou mohla spolupracovat. 
 
4. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
Práci plně doporučuji k obhajobě. 
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