
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

V Praze, 8.9.2021 

 
Oponentský posudek na dizertační práci Mgr. Lenky Macháčkové s názvem Metody 
značení těla a potravy hmyzu a jejich využití u včel (Anthophila) 
 
Úvodem fakta 
Předložená práce Mgr. Lenky Macháčkové sestává z patnácti stran úvodu, definice cílů, shrnutí tří 
publikací v recenzovaných mezinárodních časopisech v podobě českého překladu jejich abstraktu, a 
dvoustranného závěru. 
Úvodní část se věnuje souhrnu poznatků o technikách, využitelnosti, výhodách a omezeních 
jednotlivých v minulosti použitých metod značení hmyzu, jak na úrovni značení jednotlivců, tak 
v podobě značení potravy a možností sledování jejího toku, například v koloniích společenského 
hmyzu. 
Součástí práce pak jsou tři zmíněné publikace s rozdílnou mírou uplatnění práce samotné autorky, 
chronologicky počínaje článkem v časopise PLoS One z roku 2013, kde autorka deklaruje svůj podíl 
především jako účast na terénních aktivitách, přes publikaci v časopise Apidologie z roku 2014 
s autorčiným příspěvkem v podobě zpracování vzorků a částečného sepsání publikace, až po 
prvoautorský článek v časopise Insectes Sociaux z roku 2019, jenž vznikl autorčiným zásadním 
podílem na všech aktivitách. 
 
Kritický rozbor 
Autorka definuje své cíle jako snahu o metodický vývoj individuálního a potravního značení včel a jeho 
aplikaci na různé problémy včelí biologie, což je dlouhodobý zájem její školící skupiny. Z takto 
vymezeného tématu a cílů nabývá čtenář dojmu, že se mu dostane do rukou četba o vývoji nových 
metod značení, které jako přidanou hodnotu svou jedinečností umožnily důležité biologické objevy. Po 
přečtení práce a předložených publikací jsem však měl trochu pocit, že práce stojí rozkročená mezi 
oba tyto aspekty a tápe, kterému se detailně analyticky věnovat. Markantní je, že se autorka zdánlivě 
zdráhá přihlásit k biologické stránce věci, a biologie včel je v úvodní části práce zmíněna spíše 
okrajově.  
Práce tedy může budit zdání, že autorka tak trochu uměle hledá svou „niku“ ve třech předložených 
publikacích, na nichž se větší či menší měrou podílela během devíti letech svého doktorského studia. 
Tímto pomyslným svorníkem jsou právě metody označování hmyzu v podobě značení jednotlivců nebo 
značení potravy. Při studiu práce jako celku se ovšem tento svorník může jevit trochu vratký. Týká se 
to především článku 1, který studuje krásný biologický problém, tedy frekvenci a okolnosti usurpace 
hnízd u čtyř druhů samotářských včel. Závěry, které článek přináší, jsou z pohledu behaviorální 
ekologie moc zajímavé, konkrétně hypotéza, že relativně častý výskyt usurpace hnízd spojený s 
poměrně nízkou agresivitou může být předstupněm pro vznik komunálního, subsociálního uspořádání. 
Pokud však tuto publikaci hodnotíme z hlediska tématu dizertace, které je naformulované metodicky, 
tedy na techniky značení hmyzu, nedočkáme se mnoha překvapivých zjištění. Včely a hnízda je prostě 
třeba pro jejich rozlišení označit, v tomto případě barevnými značkami. Příznačně se v článku značení 
včel a hnízd věnuje necelých pět řádků jednoho sloupce v metodické sekci. 
Výrazně lépe v tomto směru obstojí následující dvě publikace, v nichž je lanthanoidové značení potravy 
originálně použito k řešení cirkulace potravních složek v koloniích čmeláků, a související detekční 
metodika je skutečně technicky vyspělá, byť zavedená (hmotnostní nebo emisní spektrometrie s 
indukčně vázaným plazmatem) a prováděná specializovaným pracovištěm. Z obou článků a 
deklarovaného podílu autorky na jejich vzniku je patrné, že za výsledky stojí testování metod a nejspíš 
i nějaké slepé uličky, jimž bylo třeba se vyhnout, a v tomto procesu se podle všeho autorka aktivně 



 

 
 

   
 
  
 

 
 
 

angažovala. V případě těchto publikací se ohledávání biologických otázek jeví jako neoddělitelné od 
volby a optimalizace správné metody značení potravy. V případě druhého článku je metodika jednak 
detailně využívána pro rozmanité analýzy toku živin v čmeláčích mikrokoloniích (sledování značky 
v oplaších těl, kokonech, atd.) a také náležitě diskutována stran možného budoucího využití, výhod a 
nedostatků. Chronologicky třetí publikace pak nakonec představuje pěknou rovnováhu mezi vlastní 
optimalizovanou metodou a zajímavými otázkami nutričního toku v koloniích čmeláků. Řeší otázky 
podílu cukrů a proteinů (nektar versus pyl) v potravě larev v souvislosti s jejich výslednou velikostí, 
vlivu typu cukrů (mono- a disacharidy) a také vliv potravní deprivace na preferenční využití jednotlivých 
složek potravy. To jsou otázky, o nichž se ledacos ví u včely medonosné z jasného ekonomického 
motivu, o dost méně už u čmeláků, navzdory jejich významu v opylování. Zároveň je tato třetí publikace 
zjevně založena na maximálním podílu autorky ve všech fázích jejího vzniku. 
 
Shrnutí a doporučení 
Předloženou práci doporučuji k obhajobě jak z hlediska formálního splnění požadavků pro doktorskou 
práci, tak z pohledu jejího věcného obsahu. Moje kritika koncepce práce případně opodstatněnosti 
některých výstupů nechť je předmětem samotné obhajoby a názoru komise jako celku. Zde pouze 
shrnuji, že by práce v mých očích lépe obstála, kdyby se méně schovávala za metodickou definici, a 
věnovala se mnohem více rozboru biologické podstaty zkoumaných jevů, protože to je nakonec to, oč 
tu na katedře zoologie běží. Níže dodávám několik otázek a podnětů k doplnění či diskusi. 
 
Otázky a podněty k diskusi 
1. Autorka věnuje velkou pozornost souhrnu dostupných metod značení jedinců a potravy a taky výčtu 
jejich výhod a omezení. Přesto mi v jejím systematickém přehledu jedna značkovací metoda schází, 
byť je značkování s pomocí v práci použitých lanthanoidů příbuzná a historicky jí předchází. Zároveň je 
logickou a častou alternativou ke značení radioaktivními prvky, jehož některé zjevné nevýhody autorka 
uvádí. Mám na mysli použití stabilních izotopů běžných prvků (dusík, uhlík, vodík, atd.), ať v podobě 
sledování změn přirozeného izotopového poměru nebo uměle vytvořených značek v podobě méně 
abundantních izotopů (15N, 13C, atd.). Tedy bych autorku chtěl vyzvat k doplnění o možnostech, 
dostupnosti, výhodách a nevýhodách této techniky, i v kontextu jejich využití pro biologické problémy, 
jimž se ve své práci věnovala. 
 
2. Vyčerpávající zhodnocení existujících a potenciálně použitelných značkovacích technik v řešených 
projektech by také zasloužil zmínku o skutečně moderních přístupech 21. století. V této souvislosti se 
tážu, zda se autorka setkala se systémem BEEtag? A byl by takový systém s patřičnou modifikací 
k užitku pro některý z řešených problémů, kterými se autorka zabývala? 
 
3. Kapitola Shrnutí jednotlivých článků sestává z více či méně věrného překladu abstraktů 
předložených publikací. V případě prvního článku Neighbourhood Society: Nesting Dynamics, 
Usurpations and Social Behaviour in Solitary Bees mě však český překlad závěru abstraktu zarazil, 
protože význam závěrečného sdělení míří právě opačným směrem, než vyznívá anglický originál, byť i 
ten lze vykládat dvojznačně. Rád bych autorkou požádal o vyjasnění mého zmatení, citace uvádím níže: 
„Although the frequent reuse of conspecific nests results in frequent contact between solitary females, 
and rarely, in the short-term coexistence of two females in one nest, we detected unexpectedly low 
level of conflict in these neighbourhood societies. We suggest that nesting dynamics with regular nest 
switching and reusing reduces long-term and costly intraspecific aggression, a key factor for the origin 
and evolution of sociality.“ 
„Kontakty mezi samotářskými samicemi vedou k častému znovupoužití hnízd či vzácně ke krátkodobé 
existenci dvou samic v jednom hnízdě. I přes tuto skutečnost jsme zjistili překvapivě nízkou úroveň 
konfliktů v těchto sousedských společenstvích. Navrhujeme, že hnízdní dynamika, vyznačující se 
pravidelnými změnami hnízd a jejich znovu použitím, snižuje dlouhodobou a nákladnou vnitrodruhovou 
agresi, která je klíčovým faktorem pro vznik a evoluci sociality.“ 
 

Mgr. Robert Hanus, PhD. 


