
  

Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství 
Agronomická fakulta  
Mendelova univerzita v Brně 
Zemědělská 1/ 613 00 Brno 
telefon 545 133 251 
bezdek@mendelu.cz  
www.af.mendelu.cz/ustav/224 
IČ 62156489 / DIČ CZ62156489  
 

 

Oponentský posudek na diplomovou práci Alberta Damašky: 

 
„Evolution, biogeography and systematice of moss-inhabiting flea 

beetles (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae)“ 
 

 

Anglicky psaná diplomová práce zabývající se mechovými dřepčíky (Chrysomelidae: Alticini) 

obsahuje 87 stran textu a je doplněna jednou publikovanou prací autora v časopise Acta 

Entomologica Musei Nationalis Pragae (IF 0.487). Mechoví dřepčíci jsou velmi málo 

prozkoumanou skupinou mandelinek, což je evidentně dáno jejich skrytým způsobem života 

a poměrně speciálními způsoby sběru jedinců. Většina druhů i rodů byla vědecky popsána 

až v posledních cca 50 letech. Mechoví dřepčíci nebyli nikdy souborně studováni a dokonce 

nebyli ani zahrnuti do žádných molekulárních analýz. Předloženou diplomovou práci je proto 

třeba chápat jako jakousi pilotní studii, která se v blízké budoucnosti může stát pomyslným 

odrazovým můstkem pro další studium této zajímavé skupiny mandelinek. 

Literární přehled shrnuje nejprve znalosti o dřepčících jako celku (fylogenetická pozice 

včetně různých používaných variant, morfologické znaky, ekologické nároky) a dále se 

podrobněji zabývá mechovými dřepčíky. Značnou část literárního přehledu představují 

charakteristiky jednotlivých rodů, kde je pro každý rod uvedena morfologická charakteristika, 

počet druhů, případná rodová synonyma, poznámky k ekologii a rozšíření. Vlastní práce byla 

zaměřena především na vyjasnění fylogenetické pozice rodů mechových a hrabankových 

dřepčíků v systému, a to pomocí sekvenování čtyř genů, a dále vyřešení statusu dvou 

habituálně podobných rodů Ivalia a Cangshanaltica. Část práce se také speciálně týká 

morfologicky velmi uniformního rodu Clavicornaltica. 

Do analýzy se podařilo zahrnout zástupce celkem 14 rodů (z celkových 21). Výsledky 

jednoznačně prokazují očekávanou teorii, že mechoví dřepčíci netvoří jednolitou skupinu, 

nýbrž jsou v systému dřepčíku umístěni v různých rodových skupinách a že vazba na mech 

a hrabanku vznikla u dřepčíků několikrát nezávisle na sobě. U morfologicky podobných rodů 

Ivalia a Cangshanaltica pak bylo prokázáno, že se jedná o dvě monofyletické linie a rodový 

status obou linií je třeba zachovat. 

 Celkově lze konstatovat, že cíle práce (str. 4) byly splněny. Diplomová práce shrnuje 

téměř všechno, co o rodech mechových a hrabankových dřepčících víme. Zároveň však také 

ukazuje, jak málo toho víme (což ovšem ukazuje dané téma jako velmi vhodné pro další 

studium a vědeckou práci). 
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Formální připomínky: 

U morfologické charakteristiky jednotlivých rodů bych preferoval telegrafický styl psaní, který 

je obvyklý při publikování ve vědeckých časopisech 

Str. 11 – rod Baoshanaltica nemá žádná rodová synonyma 

Str. 20 – rod Minota nezahrnuje 8 druhů, nýbrž 13 druhů (viz např. Palearctic catalogue 

2010) 

Reference – u prací s více než třemi autory je uveden pouze první autor doplněný zkratkou 

„et al.“, zde by měli být vždy vypsaní všichni autoři. 

Str. 82 – 86 – opakuje se překlep Phlilippines 

 

Dotazy a komentáře: 

1) U rodu Clavicornaltica je několikrát zmíněno, že aedeagus je poměrně uniformní a 

jednoduchý. Na tabuli na str. 54 jsou fotky prosvětlených aedeagů tohoto rodu, kde jsou 

v bazální části vždy jasně vidět vnitřní sklerity. Na první pohled se tyto sklerity výrazně 

odlišují. Hodlá autor v budoucnu studovat vnitřní sklerity, eventuálně zkusit vyfouknout 

celý vnitřní vak aedeagu a využít tyto znaky pro diferenciální diagnózu jednotlivých 

druhů? Poslední dobou se vnitřní sklerity využívají u mandelinek např. u tribu Clytrini 

nebo různých rodů podčeledi Galerucinae. 

2) Autor na několika místech textu zmiňuje nezvyklou radiaci druhů na ostrově Taiwan. 

Upozorňuji, že podobná radiace je u taiwanských mandelinek dobře známá. Například u 

mnoha rodů galerucinů došlo v poslední době  k revizím několika rodů s obdobným 

způsobem radiace. 

3) Problém mnoha molekulárních analýz bývá, že neobsahují typy rodů (z různých 

důvodů). Stejná situace nastává i u této diplomové práce. Pokud dobře počítám, tak typy 

rodu byly sekvenovány jen u čtyřech rodů. Rozumím, že část typových druhů může být 

známa jen z historického typového materiálu a nalézt recentně sbíraný materiál vhodný 

pro analýzy může být téměř nemožná záležitost. V souvislosti s tím mě ale zajímá, u 

kolika rodů mechových dřepčíků byl studován typový materiál typů rodu? Jaký autor 

očekává přesah této studie do rodové klasifikace dřepčíků? Bude možné provést 

případné taxonomické změny i bez sekvenování typových druhů? 

4) U některých rodů Galerucinae byla v nedávné době zjištěna nečekaná variabilita znaků, 

které byly téměř 150 let považovány za kruciální pro diferenciální diagnózy rodů – týká 

se to např. zadních okrajů předních kyčelních jamek, obruby předního okraje štítu nebo 

viditelnosti výběžku prothoraxu. Z textu na str. 19 a 21 mi plyne, že stejná situace by se 

mohla týkat také dřepčíků z rodů Ivalia a Phaelota a také Minota a Paraminota, lišících 

se především otevřenými nebo uzavřenými kyčelními jamkami. Je tomu tak nebo je 

validita těchto rodů podpořena ještě jinými znaky? Zde by bylo jistě záhodno získat 

molekulární data, která by podpořila buď validitu těchto rodů nebo jejich synonymiku.  

5) U rodu Oulema byla nedávno publikována studie (Schmitt & Uhl 2017, Zookeys), kde byl 

aedeagus studován s použitím mikrotomografu přímo uvnitř historických muzejních 
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exemplářů, což má obrovskou výhodu, jelikož není třeba obtížně preparovat aedeagus 

z historického materiálu. Domnívá se autor, že by mělo smysl použít podobný postup u 

historického materiálu mechových dřepčíků? 

6) Tabule na str. 53 ukazuje fotky dvaceti metaventrálních výběžků, fotky ale nejsou 

jednotně nasvícené a srovnání jednotlivých fotek je velmi obtížné. Uznávám, že fotit 

tuhle strukturu u 1-2 mm jedinců není právě jednoduché, ale fotky z elektronového 

mikroskopu by byly v tomto případě výrazně názornější.  

7) V textu týkajícím se supragenerickou klasifikací dřepčíků postrádám zmínky o subtribech 

Manobiina, Febraina a Diboliina definovaných nebo re-definovaných v pracích Nadeina 

(2013a, 2013b, 2015). 

Věřím, že Albert bude ve studiu mechových dřepčíků pokračovat. Velmi bych také 

doporučoval návštěvu Muséum d'histoire naturelle de Genève, kde je uloženo velké množství 

neurčeného materiálu mechových dřepčíků (především z rodu Clavicornaltica) z prosevů 

z výprav bývalého kurátora muzea Ivana Löbla. Hrubým odhadem je tam uloženo několik 

tisícovek nezpracovaných a neurčených jedinců z mnoha různých zemí. 

Podle mého názoru splňuje předložená práce všechny náležitosti očekávané od 

diplomové práce. Byť se jedná v mnoha ohledech o pilotní studii, spatřuji zde velký potenciál 

pro budoucí vědeckou práci a výstupy v kvalitních časopisech. Jednoznačně doporučuji 

diplomovou práci Alberta Damašky k obhajobě. 

 

 

V Brně, 30.8.2019 
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