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1. CÍLE A HYPOTÉZY
Cílem práce bylo vytvořit přehlednou rešerši o biologii a bionomii největšího českého zástupce
vosovitých, sršně obecné. Cíl byl zcela naplněn.
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ A FORMÁLNÍ ÚPRAVA
Práce je rešeršního charakteru a vznikla na základě 19 zdrojů psaných česky, anglicky a latinsky.
Obsahuje všechny předepsané náležitosti a je úhledně, byť poněkud nezvykle, formátována. Je psána
kultivovanou, pěknou čtivou češtinou bez chyb; překlepy se vyskytují ojediněle. Text je logicky
strukturován a seznamuje své čtenáře s morfologií, životním cyklem i etologií všech vývojových stádií
sršně. Neopomíná ani sršní jed, jeho složení a porovnání životních projevů s o něco menším rodem
vosa (Vespula či Dolichovespula). Práce neobsahuje obrázky; na srozumitelnost textu to však nemá
vliv.
3. KOMENTÁŘ ŠKOLITELKY
Spolupráce s Miiou se pro mne stala vstupem do země dosud nepoznané: před studiem na PedF
adeptka úspěšně dokončila dvě jiné vysokoškolské závěrečné práce a její zkušenosti s různými typy
studia tak převyšují mé. Interakce proto byla na jedné straně jednodušší, protože Miia disponuje
osobními zkušenostmi s různými školiteli a mé vlastní školitelské výstřelky přijímala s klidným
nadhledem; na druhou stranu složitější, protože předchozí práce byly napsány v době neelektronické
a obecně s trochu jinými nároky.
Ke zdrojům a informacím jakéhokoliv typu však Miia přistupuje velmi pečlivě a při překladech neváhá
s prosbou o pomoc oslovit rodilé mluvčí. Rozumí několika jazykům, které já neumím ani pojmenovat
(latina je jedinou výjimkou) a často hledá pro řešení problémů vlastní, mnohdy nezvyklou cestu.
Centrální objekt své bakalářské teze – sršně – má nesmírně ráda a vztahuje se k nim s udiveným
obdivem podobným přístupu Charlese Darwina; téma práce ostatně vzešlo částečně z jejího popudu.
Mnoho jevů, v práci popisovaných a pro mne zcela nových (např. nespokojené škrábání larev
v chladném dni), sama pozorovala.
Vzniklá teze tak stručnou a jasnou, a zároveň informovanou formou podává ucelené poznatky o
sršních a já jí doporučuji k obhajobě.
4. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ
Práci plně doporučuji k obhajobě.
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