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Předkládaná práce se zabývá výzkumem biologie, genetiky a ekologie termita druhu 

Silvestritermes minutus (Termitidae, Syntermitinae). Tento druh je zajímavý zejména 

přítomnostní tzv. asexuální sukcese královen (AQS), tj. výskytu velkého množství 

neotenických královen, které nahrazují původní jedinou královnu a líhnou se přitom 

z neoplozených vajíček. Tato poměrně vzácná reprodukční strategie byla sice již známa u 

jiných primitivnějších termitů (rod Reticulitermes, Rhinotermitidae), ale zde je mimořádná 

kvůli tomu, že slouží k uspíšení vývoje a posléze zániku poměrně krátkověkých kolonií, 

nikoliv k prodloužení jejich života, jak je tomu u jiných termitů s AQS strategií.  

Rigorózní práce úzce navazuje na Magisterskou práci autora, ale rozšiřuje téma na 

několik prací již publikovaných v renomovaných mezinárodních časopisech, a to s velikou šíří 

témat od vlastní biologie a rozmnožování druhu (1. kapitola v Molecular Ecology), po 

populační strukturu v terénu (2. kapitola v Insectes Sociaux) a složení pohlavního feromonu 

tohoto a dvou dalších druhů (3. kapitola v Journal of chemical ecology). S tím, že autor je 

spoluautorem na dvou z nich, a u první kapitoly je jedním ze dvou hlavních autorů 

(rovnoměrný příspěvek). Jako taková tedy jistě splňuje nároky na rigorózní práci, a 

s potenciálně přepsaným širším úvodem a závěrem by obstála i možná jako práce doktorská. 

De fakto téma jde i nad rámec studia jednoho druhu S. minutus, jelikož dvě kapitoly se 

zabývají i podobným výzkumem na druhu Embiratermes neotenicus, který je ze stejné 

podčeledi a vykazuje rovněž AQS množení. 

Zapojení autora bylo zejména v terénních sběrech a experimentech ve Fr.Guyaně (7 

cest) a rovněž v práci v laboratořích školitele s živými koloniemi na ÚOCHB. Zatímco 

genetické a populační aspekty biologie druhu vyzkoumali francouzští partneři na Pařížské 

Univerzitě. V posledních dvou kapitolách se autor rovněž podílel významnou měrou na 

terénních sběrech, experimentech a vyhodnocování výsledků. Zapojení autora do vlastního 

sepisování prací v anglickém jazyce je mi méně jasné, nicméně není dle mého názoru 

předpokladem pro Rigorózní stupeň zkoušky (pokud bylo menší než vlastní sběr dat a jejich 

vyhodnocování a interpretace). 

Vlastní práci celkově hodnotím jako zdařile vypracovanou, překlepy jsem nepostřehl, i 

když občas český text trpí anglikanismy. Trochu mi jen chybí nějaký širší přesah a srovnání 

poznatků s ostatními termity řešenými v publikacích i v českých částech práce (zejména 

s druhem E. neotenicus). Jelikož dvě vybrané publikace ze tří neřeší pouze jeden druh na 

který se autor zaměřil, domnívám se, že by měl zde autor prokázat i znalosti a závěry 

v perspektivě srovnání obou druhů, a dalších termitů, a neomezovat se příliš jen na jeden druh 

(i když studovaný druh byl  hlavní téma v jeho magisterské práci). S tím souvisí mé otázky 

k obhajobě, které autor jistě zdárně zodpoví, a tak rozptýlí tuto mou jedinou výtku: 

 

Dotazy k obhajobě: 
 

1) U jakých dalších několika skupin sociálního hmyzu se thelytokní partenogeneze 

vyskytuje? A jaké výhody tohoto systému rozmnožování vedly k jeho (potažmo pak 

přímo AQS) konvergentní evoluci opakovaně u různých druhů a skupin hmyzu? 



2) Úvod: „...nicméně genetická struktura kolonie jako celku zůstává stejná, jako by byla 

primární královna stále přítomna“: Jsou tedy nové neotenické královny klony 

původní královny, a je příbuznost tedy s ní i mezi nimi 100%? A kdo klade tyto první 

neoplozená vajíčka? Ještě původní královna? (v textu a článcích jsem nenašel jasně 

vysvětleno). 

3) Pokud se první generace neotenických královen líhne z neoplozených vajíček původní 

jediné královny od královského páru (pokud jsem to dobře pochopil), co se s původní 

královnou děje v hnízdě  – samovolně umírá, opouští hnízdo, je zabita apod.? A jestli 

se toto z chovu hnízd ví, je její osud různý mezi druhy termitů s AQS? 

4) Jak se liší dva zkoumané druhy E. neotenicus a  S. minutus v jejich biologii, hnízdní a 

potravní ekologii? Pokud se v něčem liší, mají různé výhody z přítomnosti AQS 

v rozmnožování? 

5) Pozoroval autor větší šíři výskytu/nevýskytu AQS v rámci kolonií jednoho druhu 

termita? Pokud ano, za jakých environmentálních (vnějších) a/nebo vnitřních 

(hormonálních) podmínek se dle autora AQS častěji v kolonii „zapíná“? 
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