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KONTEXT 
Magisterská práce Barbory Szákové je psána anglicky a nese název Evolution of sensitivity to trail-following 
pheromones in termites, tedy v české variantě Evoluce citlivosti ke stopovacím feromonům u termitů. Jako vedoucí 
práce si dovolím úvodem představit kontext, který mě vedl k zadání tématu a také to, co jsem si od tématu a 
samotné práce autorky sliboval. Naše laboratoř na ÚOCHB AVČR, kde Barbora svou práci experimentálně řešila, se 
dlouhodobě zabývá identitou a funkcí sekundárních metabolitů termitů, jmenovitě feromonů a obranných látek. 
Právě stopovací feromony, jež studuje předkládaná práce, byly v minulosti jedním ze silných témat, které jsme 
hojně studovali na úrovni jejich chemické identity a vlivu na chování termitích kolonií. S postupem času se celkové 
znalosti (zdaleka ne pouze naším přičiněním) o chemické diverzitě a výskytu těchto feromonů poskládaly v evoluční 
scénář vzniku a zániku různých chemických struktur během vývoje termitů od bazálních po moderní linie. Náš 
současný projekt se snaží posouvat naše porozumění tomuto problému ještě dále, a to s pomocí zkoumání evoluce 
biosyntetických genů stopovacích feromonů na straně jedné a evoluce tykadlových feromonových receptorů na 
straně druhé.  
 
STANOVENÍ CÍLŮ  
A právě v rámci tohoto projektu jsme s Barborou vymysleli téma této magisterské práce, která nám měla 
napovědět, nakolik si moderní skupiny termitů zachovávají citlivost k evolučně starších feromonovým molekulám, 
a naopak nakolik byly fylogeneticky starší skupiny preadaptovány k vnímání feromonů moderních. K tomu měly 
sloužit na jedné straně techniky elektrofyziologické, které nám umožňují zjistit smyslovou citlivost k různým 
semiochemikáliím a na druhé straně behaviorální pokusy, které měří reálnou připravenost využívat danou 
molekulu jako stopovací feromon. Jako přidanou hodnotu, s velkou mírou rizika neúspěchu, jsem Barboru směřoval 
k tomu, aby tématiku uchopila také třetí metodou, tedy moderní a u termitů dosud nepoužitou metodu 
elektrofyziologického záznamu nikoli z celého tykadla, což je postup na našem pracovišti dlouho zavedený, nýbrž 
z jednotlivých tykadlových senzil. Tento technicky náročný přístup (single sensillum recording) umožňuje mapovat 
výskyt konkrétních olfaktorických receptorů, a tedy konkrétních čichových neuronů na tykadlech termitů. Tato 
nadstavba byla na cíle poměrně skromná: za úspěch bychom považovali zjištění, že metoda dosud používaná hlavně 
na modelových druzích hmyzu funguje i u termitů, a ještě lépe, zda se s její pomocí podaří potvrdit přítomnost 
alespoň receptorů pro přirozený stopovací feromon u jednoho z našich zkoumaných druhů.  
 
ZHODNOCENÍ PRÁCE A JEJÍCH VÝSLEDKŮ  
Po přečtení práce a samosebou se znalostí všech jejích výsledků a okolností si dovolím konstatovat, že většina 
těchto cílů je v předložené práci uspokojivě splněna. Aniž bych opakoval samotný obsah práce, který se dozví její 



 

 
 

   
 
  
 

 
 
 

čtenář a s nímž nás autorka seznámí v obhajobě, můžu shrnout, že jsme se skutečně dozvěděli, že moderní linie 
termitů si zachovávají citlivost k evolučně starším feromonům, což naznačuje, že by mohli mít zachovaný a do jisté 
míry exprimovaný receptor původního feromonu. Zároveň se technika SSR vyjevila jako použitelná pro studium 
termitů a dokonce prokázala přítomnost specifického receptoru pro nativní feromon u Reticulitermes flavipes. 
Práce je psána srozumitelnou angličtinou a sestává na jedné straně ze stručného úvodu, jenž shrnuje východiska 
a cíle práce, literárního přehledu, který je spíše než do detailu rozkročen do šířky a pojímá tak témata od obecné 
biologie a chemické komunikace termitů po znalosti a techniky smyslové fyziologie. Po podrobnějším stanovení 
cílů pak následují výsledky elektrofyziologických a etologických pokusů v podobě komentovaných grafů a skromné 
představení prvních výstupů z SSR a mapování tykadlových sensil s pomocí rastrovacího mikroskopu. Následující 
krátká kapitola sdružující diskusi a závěry se odkazuje na výsledky jiných prací z oblasti stopovacích feromonů 
termitů a pokouší se na základě výsledků navrhnout scénáře evoluce citlivosti termitů ke stopovacím feromonům. 
Jak z dosud napsaného plyne, jsem s výslednou podobou předložené práce spokojen a doporučuji ji k obhajobě jako 
počin, který splňuje požadavky na magisterskou práci i moje očekávání. 
 
KRITICKÉ POZNÁMKY  
Práce má samosebou svoje nedostatky, z nichž některé komentuje ve svém posudku oponent, s jehož kritickými 
poznámkami téměř bez výjimky souhlasím. Některé z nich padají také na mou hlavu, zejména ty cílící na koncepci 
behaviorálních experimentů. Věřím, že se s těmito kritickými poznámkami autorka vypořádá během obhajoby. 
Osobně mě nejvíce mrzí nedostatky v teoretické části v oblasti biologie a systematiky termitů, protože bych 
očekával, že více než tříletý pobyt na našem pracovišti autorku dostatečně připraví v těchto otázkách, a těžkosti 
v této oblasti jsme řešili již při vzniku pracovních verzí textu.  
Zároveň využívám této příležitosti ke komentáři aspektů, které se z předložené práce vyčíst nedají, tedy celkovému 
zhodnocení práce autorky v mojí laboratoři. Tam se totiž najde výrazně více prostoru ke kritickým komentářům než 
ve výsledné magisterské práci. Stručně řečeno jsem přesvědčen, že spolehlivost, dochvilnost, skromnost a umění 
týmové práce jsou pro vědecké fungování podobně důležitou výbavou jako samotná schopnost sbírat zajímavá data. 
Jinými slovy si dovedu představit, že by Barbořino studium mohlo proběhnout a tato práce vzniknout za docela 
příjemnějších okolností, než tomu ve skutečnosti bylo.  
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