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Růst a vývoj hmyzích křídel v průběhu ontogeneze se zřetelem na skupinu Palaeodictyoptera 
 
Téma diplomové práce Kateřiny Rosové úzce souvisí se stále aktuální otázkou vzniku a 
vývoje křídel v evoluční historii hmyzu řešenou na řadě zahraničních pracovišť. Práce se 
zaměřuje na detailní srovnávací studium vyvíjejících se křídel u nedospělých stádií vymřelé 
skupiny Palaeodictyoptera. Diplomová práce navazuje na dřívější studii Niny Sinitshenkové, 
která představila unikátní sérii různých ontogenetických stadií larev dvou druhů Tchirkovaea 
guttata a Paimbia fenestrata z čeledi Tchirkovaeidae. Sinitshenková (1979) připouští 
existenci dvou subimaginálních instarů v rámci ontogenetického vývoje, což podpořilo 
hypotézu o ametabolním vývoji u Palaeodictyoptera (Kukalová-Peck 1978). Cílem této 
diplomové práce byla revize dostupného fosilního materiálu v kontextu znalostí o současných 
zástupcích křídlatého hmyzu se zaměřením na jepice.  
 Vlastní práce je psaná v anglickém jazyce a skládá se z úvodu představujícím 
postembryonální vývoj u recentních skupin hmyzu se zřetelem na křídla, hlavní hypotézy 
týkající se jejich vzniku a odlišností v ontogenetickém vývoji hlavních skupin. Následuje 
kapitola "Material a methods" uvádějící terminologii žilek, výčet fosilního a recentního 
materiálu a použité preparační a mikroskopické techniky (včetně ESEM). Hlavní částí je 
kapitola "Results" podrobně dokumentující křídla jednotlivých ontogenetických stádií u obou 
druhů Palaeodictyoptera a vývoj křídel u recentního druhu jepice Cloeon dipterum. Většina 
popisů je současně doplněna ilustrativní perokresbou a dále dokumentována na fotografických 
tabulích. Popisy jsou stručně komentovány u každého jedince v kapitole  
"Remarks" a dále kriticky srovnávány s výsledky práce Sinitshenkové. Získané výsledky jsou 
diskutovány v širším kontextu v kapitole "Discussion" s důrazem na artikulační oblast křídla, 
mikrostruktury na membráně apod.. Stručné shrnutí nejvýznamnějších výsledků podává 
kapitola "Conclusion". Práce zahrnuje obsáhlý seznam referencí, 6 fotografických tabulí a 
přehled všech doposud popsaných larválních stadií Palaeodictyoptera a Megasecoptera.  

Po formální stránce je práce provedena pečlivě, text je přehledný a vhodně 
strukturovaný. Obsahově je práce velmi zdařilá, úvodní kapitola dává čtenáři ucelený vhled 
do problematiky křídla v průběhu ontogeneze z mnoha aspektů (otázka prekursorů žilek, 
tracheizace apod.). Kapitola „Results“ přináší řadu původních a do jisté míry překvapivých 
výsledků. Diplomantka dále poukazuje na zajímavé strukturální paralely vyskytující se během 
vývoje jepic. Cíle práce byly jednoznačně naplněny. Obzvláště bych ocenil i rozhodnutí o 
sepsání celé práce v anglickém jazyce, která je na velmi slušné úrovni. K diplomové práci 
nemám zásadních výhrad a kritické připomínky přenechám raději oponentovi. Domnívám se, 
že studentka odvedla velký kus práce a uvedené výsledky je nezbytné po drobných úpravách 
publikovat. 
 
Závěrem konstatuji, že diplomová práce Kateřiny Rosové splnila zadání a nároky kladené na 
tento typ prací a doporučuji její kladné přijetí. 
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