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Autor si vytyčil ambiciosní cíl, a sice analysovat, jak porstorové uspořádání rostlin 
ovlivňuje šíření pylu a jak jsou případné změny vztáhnutelné k chování opylovačů. Jednalo se 
logistikou, pracností i intelektuálně o velmi náročnou práci. Ta začala napěstováním dostatku 
rostlin pro pokusy (6 druhů každý původně po 150 ks). Následně pokračovala zajištěním 
logistiky (převozy stovek rostlin, shromáždění a převoz 1-2 plných aut materiálu) a strávením 
několika týdnů v terénu po dvě sezóny zaznamenávaje tisíce přeletů malých okřídlených teček 
ve dne počítaje stovky barevných teček v noci. Poté navazovala mnoha hodinami nad 
mikroskopem při počítání pylových preparátů a konečně vrcholila dlouhými hodinami analys, 
kdy jsem autorovi spolu s Klárou Koupilovou nejprve vysvětloval příslušné pokročilé 
statistické techniky nutné pro analysu jeho dat a následně jsme s ním procházeli jeho vlastní 
postup a validovali jej. V posledku pak, místy již s lehkým vyčerpáním sil a v časové tísni, 
došlo na psaní textu, sand jedinou část, kde bych zatím v autorem podaném výkonu viděl jisté 
reservy. 

Autor během celkem 3 let práce na své DP prokázal příkladné nasazení, statečnost a 
vytrvalost na cestě za vytyčeným cílem, cestě, která ani trochu nebyla prosta různých temných 
zákoutí a slepých odboček a která jej přesto neodradila od předsevzetí se vědou zabývat i 
v jeho zamýšleném doktorském studiu. Velmi rovněž oceňuji, že autor chtě se připravovat na 
vědeckou dráhu se rozhodl napsat svoji diplomovou práci v anglickém jazyce, ač velmi dobře 
ví, že tímto jazykem zatím příliš nevládne. Stejně tak oceňuji, že své výsledky již úspěšně 
presentoval na třech mezinárodních konferencích, kde jeho výsledky sklidily ohlas. 

Předložená práce má pochopitelně i mnohé nedostatky a jejich objektivní zhodnocení 
raději přenechám oponentovi. Sám bych svůj posudek rád uzavřel konstatováním, že mi bylo 
ctí s autorem spolupracovat a sledovat jeho neutuchající nadšení, vůli se zlepšovat, jakož i 
jeho pokroky a upřímně se těším z toho, že naše spolupráce ještě neskončila. Práci vřele 
doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení stupněm výborně.  
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