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V předkládané práci se Jakuba Štenc snaží poodhalit, jakým způsobem ovlivňuje shlukovitost 

rostlin chování opylovačů, a s tím spojený přenos pylu. Jakub manipuloval prostorové uspořádání 

zdrojů pro opylovače na pokusných plochách ve volné krajině s využitím rostlin různých druhů 

pěstovaných v květináčích. Práce založená na třech terénních experimentech je celkově dobře 

strukturována. Úvod je logicky vystavěn a poskytuje vhled do dané problematiky. Hlavní cíle jsou 

jasně a přehledně definovány. Jednotlivé experimenty jsou dostatečně popsány, stejně jako metody, 

kterých bylo během řešení cílů práce použito. Z hlediska statistických výpočtů by práci jistě prospělo 

větší množství opakování u sběru dat pro jednotlivé druhy. Je mi ale zcela jasné, že je to při pěti 

druzích a čtyřech různých variantách uspořádání technicky téměř nemožné. Výsledky jsou vcelku 

dobře prezentovány, ačkoliv tabulky s výsledky testů by mohly být trochu přehlednější. Diskuze je 

věcná a výsledky přehledně interpretovány. Autor kriticky hodnotí i některé možné nedostatky práce. 

Diplomovou práci Jakuba Štence považuji za velmi zdařilou.   

Komentáře a otázky: 

1) V úvodu je zmíněna schopnost opylovačů vyhýbat se již navštíveným květům. Ví se něco o 

možných mechanických řešeních, například u čmeláků? 

2) V případě hvozdíku byla data sbírána v obou letech. Nebylo testováno meziroční srovnání 

přeletů mezi rostlinami a shluky? Můžou se meziročně výrazně lišit spektra opylovačů u 

jednotlivých rostlin? Čím to může být případně způsobeno?   

3) Na grafu 4, zobrazujícím množství UV- analogu na květech v závislosti na vzdálenosti od 

zdrojové rostliny, je zajímavá mezera v datech. Čím ji lze vysvětlit? 

4) V práci bohužel není zahrnuta celková abundance opylovačů při jednotlivých sledováních. 

Byly návštěvnosti mezi jednotlivými dny výrazně rozdílné? Jakým způsobem by případná 

vyšší abundance opylovačů mohla ovlivnit výsledky? 

5) Jak jinak, kromě počítání pylových zrn na těle opylovače či blizně rostliny, lze také stanovit 

efektivitu opylovače? 

6) Graf 6 ukazuje delší průměrný relativní přelet opylovačů u ploch s trsy uspořádanými blíže 

k sobě. Průkaznost je zjevně dána odlehlými hodnotami. Neuvažoval jsi o jejich vyřazení 

z analýz?  

7) Drobné nedostatky: str. 11: the experiment 3 – nejednotné použití velkých písmen; špatné 

řazení odkazů k obrázkům - Fig. 3 je citován před Fig.2; str. 15: u popisu druhu D. 

carthusianorum jsou dvakrát ve výčtu opylovaču ‘solitary bees‘;   str. 24: The relevant graph 

shows... – chybí odkaz k obrázku; str. 28: odkaz na Fig. 3 namísto na Fig. 5; str. 34: Table 11 

zmíněna před Table 10; str. 35: popis Fig. 8 chybí informace, že se jedná o logaritmické 

škálování. Nicméně by se možná víc hodilo zobrazení rozsahů hodnot v tabulce; str. 37: 

zdvojení slov ‘should be lower’. 

Závěrem konstatuji, že cíle práce byly naplněny a hodnocení se bude odvíjet podle kvality prezentace, 

odpovědí na otázky a na základě diskuze se členy komise během obhajoby.  

V Třeboni dne 7.7.2020 

Mgr. Michael Bartoš, PhD. 


