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Oponentský posudok 

na diplomovú prácu „ Subletální efekty insekticidů neonikotinoidů na migrační a predační 

potenciál pavouků“, 

autor:              Bc. Gabriela Přibáňová 

 

Predložená diplomová práca pozostáva zo 94 strán textu (v rátane zoznamu použitých 

zdrojov, viac ako 30 obrázkov, šesť tabuliek a 19 grafov) a 10 strán obrázkovej prílohy. Práca 

pozostáva z troch hlavných častí a to úvodnej časti, ktorá má formu rešerše rozoberajúcu 

danú problematiku,  druhá časť je venovaná metodike, a tretia časť obsahuje prezentáciu 

vlastných výsledkov. Na konci textu je krátky a strohý záver s veľmi všeobecnými 

konštatovaniami.  

Jednotlivé časti, ich nedostatky a kvalitu, preberiem jednotlivo.  

 

Abstrakt – abstrakt je málo prepracovaný a obsahuje málo dosiahnutých výsledkov. Autorka 

v abstrakte pojednáva o „dopadu pesticídu na populácie“, čo je dosť nepresné tvrdenie. 

Predložená práca nerieši problematiku populačnej ekológie, ktorá by asi vyžadovala 

viacrozmerné dáta a analýzy!  

 

Úvod – je pomerne značne voľne písaný na necelé dve strany. Pozor na vyjadrovanie napr.: 

- „autorka určí jednotlivé pesticidy“ – ako ich určíte? Predpokladám, že určite ich vplyv 

na skúmané organizmy! 

- Opať sa spomína „vliv na pavoučí populace“ – ale populačná ekológia sa neriešila. 

Pozor na vyjadrovanie! 

- Výraz „spláchnutím těchto látek“ – mi nepripomína odborný text! Do budúcna 

odporúčam hľadať vhodnejšie výrazy! 

 

Cíle a hypotézy – sú nelogicky umiestnené až za krátkym textom o „Významu pavouků 

v agroekosystémech a jejích využítí“. Mali by byť skôr pred týmto textom, pretože potom sa 

pokračuje informáciami o pesticídoch so zameraním sa na neonikotinoidy. Hypotézy nie sú 

štylisticky vhodne formulované, ale obsahovo sú správne.  

 

Material a metodika – je spísaná na 40 stranách s veľkým počtom obrázkov (10 strán). 

Niektoré texty by bolo vhodné skrátiť. Sú tam rôzne formálne nedostatky podobné ako 

v predchádzajúcej (úvodnej) časti. Metodika k jednotlivým experimentom je prezentovaná 

dosť chaoticky. Obrázky každej lokality, kde boli pavúky chytané, nemajú pre metodiku veľký 

význam. Ako čitateľa by, ma skôr zaujímal ich slovný opis napr. v tabuľke (napr. typ ekotónu, 

manažment na lokalite, pestovaná plodina)! Jedna strana o uložení pavúkov do 

„ependorfiek“, je zbytočná. Stačil by odstavec. O testovaných prípravkoch by čitateľa viac 

zaujímalo ich známe účinky na rôzne organizmy v rátane človeka, ako obrázky ich vzorcov! 
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Výsledky, analýzy experimntů a Závěr – nedostatky z predchádzajúcich častí sa opakujú. 

Výsledky a analýzy sú rozdelené podľa skúmaného efektu na pavúky. Prvá časť je venovaná 

„Lokomoci“ u pavouků P. lugubris. Veľkú časť výsledkov je venovaná problematike efektu 

ošetrenia neonikotinoidmi na „Produkci hedvábních vláken“. Ďalej autorka prezentuje efekt 

ošetrenia na predačnú aktivitu pavúkov P. agrestis a P. cespitum a v poslednej časti je text 

venovaný mortalite spôsobenej ošetrením. Prezentácia výsledkov a „diskusia“ je 

podpriemerná. Text neobsahuje dostatočné porovnanie s inými odbornými prácami (chýbajú 

citácie).  

Niečo ku grafom: 

- Graf 6 – analyzovať dohromady dva blízko príbuzné druhy ako jednu experimentálnu 

skupinu nie je najvhodnejšie, a už vôbec nie analyzovať dva do druhu neurčené druhy 

z dvoch rodov (ako je tomu v grafe 6) je neprípustné (ak k tomu nie je nejaké 

opodstatnenie!). Graf nám nič nehovorí. Štruktúra grafu nie je veľmi vhodná. Tento 

graf/túto podkapitolu by som do práce nedával. 

- Graf  11 a 12 – autorka uvádza „počet celkem sežraných octomilek“ – nepodstatný 

údaj. Je potrebné uviesť priemerné hodnoty (skonzumované/ulovené jedným 

pavúkom) a dať tomu SE alebo SD, a potom štatisticky otestovať vhodnými 

metódami.  

 

Problémy v rámci celého textu: 

Pozor kde sa píšu kurzíva a kde nie. Štylizácia a vyjadrovanie je často na hranici použitia v 

odbornom texte! Rôzne preklepy a formálne nedostatky. 

 

Otázky: 

- Prečo ste použila na experimenty dané druhy pavúkov? Prečo práve tieto čeľade?  

- Povedzte do ktorých gild  (foraging guilds) skúmané druhy patria? Vysvetlite pojem 

„foraging guild“ a ich klasifikáciu podľa Uetz et al. (J. Arachnol. 1999) a Cardosa et al. 

(PlosOne, 2011). Tieto práce v metodike a úvode chýbajú! 

- Aká je to „automatická váha“?, skôr by ma zaujímalo, typ a jej presnosť váženia! 

- Aký je to „adultný druh“?, predpokladám, že sa jedná o „adultného jedinca“ 

- Graf 5 – v grafe nie je uvedená žiadna kontrolná skupina! Prečo? 

- Sú iné práce venované efektu neonikotinoidov na pavúky / iné bezstavovce / 

všeobecne živé organizmy? Porovnanie získaných výsledkov s iným prácami mi 

v texte, ktorý by mal byť venovaný diskusii chýba. 

-  

Celkové zhodnotenie práce 

Osobne si myslím, že autorka sa mala detailnejšie venovať, čo i len jednej hypotéze, a tú 

dotiahnuť do úplného konca, kedy by DP mohla slúžiť ako podklad pre spísanie odborného 

článku. Splnenie všetkých štyroch hypotéz v rámci DP bolo jednoznačne náročné 

a predpokladám, že výsledok nie je asi podľa pôvodných očakávaní. Celková prezentácia 
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výsledkov a práca s textom je na pomerne slabej úrovni, a autorka evidentne riešila 

nedostatok času na spracovanie výsledkov a písaní textov. Na druhej strane je vidieť, že sa 

autorka problematike venovala (dokladuje to množstvo výsledkov, zaujímavé výsledky k 4 

metodicky náročným hypotézam). Práca ako celok má rôzne nedostatky, či už drobné – 

formálneho charakteru, či podstatne významnejšie (analýza dát, diskusia).  

Záverom by som z pozície oponenta zhrnul nasledovné. Ako najdôležitejšie 

konštatujem, že ciele práce boli splnené, autorka sa držala hypotéz. Verím, že podľa 

možností v maximálnej miere. Voči forme prezentovania výsledkov mám značné výhrady 

(pozri predošlé text). Každopádne predkladaná diplomová práce (jej výsledky) je významným 

prínosom k poznaniu vplyvu neonikotinoidov na pavúčích predátorov, a jednotlivé výsledky 

poslúžia ako odrazový mostík pre štúdium letálnych a subletálnych vplyvov neonikotinoidov 

na pavúky v agrocenózach.  

Po zvážení všetkých pozitív aj negatív, odporúčam predkladanú diplomovú prácu 

k obhajobe s výhradami (už spomenuté v predošlom texte). Autorka by mala dostať možnosť 

odpovedať na otázky tak ako oponenta, školiteľa aj komisie, vyjadriť sa k nedostatkom svojej 

práce, a tým dostať možnosť si predloženú diplomovú prácu pred komisiou obhájiť. 

 

 

 

 

 

 

Doc. Mgr. Stanislav Korenko, Ph.D. 

 

V Prahe, dňa 8.9.2019       

 


