
ABSTRAKT 
 
V současné době je popsáno přes 4300 druhů zlatohlávkovitých brouků (Scarabaeidae: Cetoniinae) ve 

více jak 485 rodech, přičemž počet rodů, druhů a poddruhů přibývá každým rokem o desítky nových 

taxonů. Především v minulosti se však objevovaly i poměrně vágní a strohé popisy operující jen se 

zbarvením brouků, případně s extrémně jemnými rozdíly na samčích genitáliích bez podpory dalších 

dat a analýz. V disertační práci jsem se zaměřil na využití různých dat a metodických přístupů, které 

mohou pomoci pochopit evoluční procesy uvnitř této skupiny a její komplikovanou taxonomii i 

systematiku. Ta je i na vyšších taxonomických úrovních dosud značně neustálená. 

Ve dvou pracích jsme studovali morfologii nedospělých stadií zlatohlávků a jejich bionomii. 

V případě tribu Taenioderini, jehož imaturní stadia nebyla do té doby známá, jsme u osmi druhů objevili 

překvapivě výraznou morfologickou variabilitu, která je u larev zlatohlávků neobvyklá. Ve druhé práci 

jsme se věnovali rodu Oxythyrea. Popsali jsme larvy devíti z deseti aktuálně známých druhů a 

konfrontovali získané údaje s již existujícími popisy larev zlatohlávků subtribu Leucocelina, kam 

studovaný rod patří. 

Následovaly dvě fylogeografické studie, ve kterých jsme využili molekulární data k porovnání 

s morfologií dospělců. První práce se týkala tvarově uniformního, avšak barevně variabilního druhového 

komplexu Proatetia (Potosia) cuprea, který je díky chybějícím komparativním studiím zatížen 

extrémně vysokým množstvím taxonů. Zjistili jsme, že právě barevná nestálost do značné míry 

zapříčinila nadhodnocení skutečné diverzity uvnitř tohoto druhového komplexu a zbarvení brouků téměř 

vůbec nekoreluje s fylogenezí skupiny. V dalším článku jsme se zabývali izolovanými a hojně 

zpochybňovanými populacemi vzácných druhů rodu Oxythyrea na území Evropy. Nejen, že jsme 

potvrdili jejich existenci, ale díky molekulárním analýzám i jejich reliktní status. Zaměřili jsme se i na 

ochranářský potenciál vzácných biotopů, kde se tito brouci vyskytují. 

V poslední části disertační práce jsme se věnovali poměrně inovativním metodickým přístupům, 

které by mohly být v budoucnu výrazně nápomocným prvkem v rámci systematiky a taxonomie nejen 

zlatohlávkovitých, ale i dalších skupin hmyzu. Jde o využití konvolučních neuronových sítí 

k determinaci jedinců z fotografií. Ve dvou publikovaných pracích jsme dosáhli velmi vysokých 

úspěšností identifikace překonávající i experty z řad entomologů. Do budoucna by tak mohlo jít o široce 

vyhledávané metody, které urychlí a zjednoduší entomologickou práci a zároveň by mohly například 

pomoci při objevování nových taxonů. 

 


