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Předložená práce se zabývá vlivem množství a diverzity květních odměn na různé charakteristiky 

společenstev květy navštěvujících pestřenek. Nutno poznamenat, že celý projekt, v jehož rámci 

diplomová práce vznikla, byl zaměřen na změny v polinačních vztazích vzhledem k fragmentaci 

prostředí. K tomu by však byly zapotřebí řádově objemnější data, což však člověk zjistí, až když ta 

data má. Cíle předložené práce jsou proto do značné míry improvizací, ač vhodně zasazené do 

kontextu současné polinační ekologie. Její výsledky jsou bezesporu vysoce zajímavé a nepochybuji o 

jejich publikačním potenciálu.  

Data, na nichž je práce založena, jsou přiznaným výsledkem spolupráce mnoha vědců a 

studentů na větším projektu vedeném Dr. Bartošem na Botanickém ústavu AV ČR. Student se účastnil 

všech fází jejich sběru a zpracování, povětšinou velmi aktivně a úspěšně. Vedle terénního sběru dat 

se podílel zejména na třízení desítek tisíc hmyzích návštěvníků, všechny pestřenky detrminoval 

samostatně. Největší zásluhy má ale Honza na plánování a provedení samotných analýz, klíčový byl 

zejména jeho vhled do matematického pozadí různých charakteristik mezidruhových vztahů, v němž 

dalece překročil své školitele i zbytek našeho týmu. Protože z těchto důvodů se některé konzultace se 

školiteli ukázaly poměrně neefektivními, sám si našel matematika, se kterým společně testoval různé 

modifikace indexů specializovanosti. To vedlo k desítkám slepých uliček, které samozřejmě nejsou 

z textu odevzdané práce patrné. Snad i proto věnoval těmto indexům při psaní práce tolik prostoru. 

Oproti statistické části textu pak působí některé „biologické“ části diskuze značně nedotaženě a 

zaslouží si jistě mnohem více pozornosti při brzkém přepisování práce do formy rukopisu. Protože 

jsem s Honzou o těchto aspektech práce často mluvil, vím dobře, že má celou problematiku „dobře 

načtenou“ a že se zasazením práce do širšího kontextu nebude mít zásadnější problém. „Jen“ se musí 

přenést přes nevyhnutelné zjištění každého studenta, že žádná statická analýza biologických dat není 

dokonalá... I přes tyto drobné nedostatky v interpretaci výsledků je však celý text na poměrně dobré 

úrovni a nijak nevybočuje z nastaveného standardu pozitivně hodnocených diplomových prací na PřF 

UK. 

Spolupráce s Honzou je velmi podnětná, nejvíce mě na ní baví sledovat osobní rozvoj 

studenta od prvního ročníku bakalářského stupně, kdy jsem se stal jeho školitelem. Za tu dobu se 

zcela změnila i jeho role v naší skupině, z plachého studentíka, co nikdy neměl na nic čas, se z něj stal 

plnohodnotný člen týmu schopný vést větší části našich projektů a pomáhat svým kolegům. Nejen 

proto doporučuji předloženou práci jako podklad k obhajobě, hodnotím ji velmi pozitivně a těším se 

na naši další, již započatou spolupráci. 
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