
Školitelský posudek Mgr. práce A. F. Damašky: Evoluce, biogeografie a systematika  

mechových dřepčíků (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae) 

 

Magisterská práce Alberta Damašky se zabývá velmi málo známou, ale zato velmi zajímavou a na druhy 

bohatou skupinou brouků: mandelinkami z podčeledi Alticinae, které se místo na vegetaci dají nasbírat 

v prosevu nebo v polštářích mechu. Alberta tato skupina nadchla již poměrně brzo po započetí studia na 

UK, a byla natolik zajímavá a tajemná, že ho, a díky jeho povídavé náladě i všechny okolo něj, od začátku 

motivovala k řadě ekologicko-evolučních úvah a hypotéz. A to natolik zdatně, že se Albertovi podařilo na 

její studium získat prostředky Grantové agentury UK a dostal tak šanci své hypotézy otestovat. Albertův 

přerod z evolučního myslitele na entomologa testujícího evoluční hypotézy mnozí, včetně mě, očekávali 

trošku s napětím. Za ostatní mluvit nemohu, za sebe jakožto školitele však mohu prohlásit, že se podařil. 

Albert se na práci vrhnul se zápalem sobě vlastním a velmi samostatně. Postupem času se naučil lépe 

zvládat svůj původně poměrně chaotický styl práce, sérií vlastních výprav do tropů a zdatnou komunikací 

s ostatními entomology si byl schopen nashromáždit representativní materiál skupin, které se do té doby 

v muzejních sbírkách počítaly na jednotlivé kusy, studiem muzejních materiálů a díky navázaným 

kontaktům s kolegy v zahraničí se zdárně popral s problematickou determinací mnoha rodů a druhů. 

Prokousal se počátečními potížemi se sekvenováním a sám si nadesignoval fylogeneticky laděný projekt – 

vzhledem k tomu, že existovala rozumně vypadající fylogenetická studie dřepčíků, ve které ovšem 

chyběly mechové a prosevové druhy, rozhodl se, po konzultaci se mnou, toho využít. Tato již publikovaná 

studie se však nakonec ukázal jako problém: bez použití poměrně nestandardních metod vážení znaků, 

které Albert z dobrých důvodů použít nechtěl, z ní vycházely (oproti tvrzení v samotné publikaci) ne zcela 

rozřešené a nepříliš podpořené topologie. I s tím si ale Albert nakonec poradil, přestal se bát nerozlišených 

stromů a byl schopen pomocí svých výsledků otestovat většinu z původně stanovených hypotéz. 

Během studia rovněž samostatně publikoval dvě taxonomické práce s přesahy k bionomii – disekcí 

trávícího traktu například prokázal, že mechové druhy dřepčíků se mechem opravdu živí. Z toho je patrné, 

že nechce psát pro sebe a do šuplíku. Otestoval si, že ho publikační aktivita baví, což je asi nejdůležitější 

předpoklad úspěšného výzkumníka. A z pohledu školitele velké a významné plus. 

Cílem magisterské práce není rozlišený strom, ale student, který zvládl základní metodologii svého oboru, 

nashromáždil potřebné teoretické a praktické znalosti a je schopen pokračovat v samostatném výzkumu 

v doktorském studiu. Toho všeho Albert zcela jasně dosáhl a mohu teda zcela bez výhrad doporučit jeho 

diplomovou práci k obhajobě. Odhalením zásadního nedostatku již publikovaných studií si navíc připravil 

realističtější startovní pole pro svoje doktorské studium, do kterého mu přeji mnoho úspěchů. 

V Praze dne 11.9.2019 
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