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Posudek na dizertační práci Dominika Vondráčka:  

Larvální morfologie, fylogeografie a automatická identifikace vybraných zlatohlávkovitých brouků 

(Scarabaeidae: Cetoniinae) 

 

Zlatohlávci patří mezi nejpopulárnější skupiny hmyzu, respektive brouků, a to jak mezi sběrateli, tak mezi 

taxonomy. To je na jednu stranu dobře, protože je k dispozici velké množství nasbíraného materiálu i 

z obtížně dostupných oblastí. Na druhou stranu existuje mnoho krátkých prací s popisy jednoho nebo dvou 

druhů v obskurních časopisech a často velmi pochybné kvality. Takže je nomenklatura zaplevelena řadou 

jmen, o jejichž validitě se vedou spory. Jakákoliv souborná práce na zlatohlávky provedená moderními 

taxonomickými metodami je tudíž vítaná.  

Dominik se navíc ponořil do studia především evropských nebo západopalearktických druhů zlatohlávků, 

kde ještě navíc existuje řada jmen publikovaná v historické literatuře pro poddruhovou nebo i 

infrasubspecifickou úroveň, takže zmatek ve jménech a různých koncepcích delimitace jednotlivých taxonů 

mezi různými autory je obrovský. Čili, pochvala za odvahu se do toho taxonomického marasmu vrhnout a 

pokusit se do něj vnést trochu světla.  

Výsledkem Dominikova studia je šest předložených publikací, z nichž pět už vyšlo v renomovaných 

časopisech a jedna je v recenzním řízení. Tato šestice prací na první pohled působí metodologicky trochu 

heterogenně, zahrnuje články o larvální morfologii, molekulární fylogenezi či o využití umělé inteligence pro 

taxonomické účely. Nicméně, spojovaním článkem jsou zlatohlávci, takže za mně v pořádku. 

Hned trojice článků se týka rodu Oxythyrea, což jsou poměrně drobní tmaví zlatohlávci s bílou kresbou, kteří 

se vyskytují v západním palearktu.  

Pomocí znaků na larvách se moc nedařilo oddělit druhy Oxythyrea funesta a O. pantherina, které se společně 

vyskytují v severní Africe, konkrétně v Maroku. Pro správnou identifikaci je dobré znát typ biotopu, odkud 

materiál pocházel, Oxythyrea funesta je poněkud vlhkomilnější než pantherina. Existuje nějaká práce, která 

by se zabývala areály výskytu obou těchto druhů v Maroku? Spíše neexistuje, ale pro jistotu se ptám ... A jak 

si s tímhle komplexem poradila umělá inteligence? 

Pro mně překvapivý výsledek je izolovaná populace O. dulcis z pobřeží Jaderského a Iónského moře, tedy 

taxon O. dulcis abigaloides. Typová lokalita v Černé Hoře je pod silným turistickým tlakem. Jak to vypadá 

s biotopy na řeckém pobřeží Iónského moře? A předpokládám, že se časem najde i v příbřežních lokalitách 

Albánie, kde se poslední dobou entomologicky docela bádá. Nebyl nějaký albánský materiál k dispozici? 

Aspoň třeba na morfologii, když už by nebyl vhodný pro genetické analýzy. Obecně, ta molekulární práce na 

balkánských Oxythyrea přinesla hodně zajímavé výsledky. Neplánuješ nějakou podobnou práci na komplexu 

Oxythyrea funesta-pantherina? 
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Další práce se týká západopalearktických populací zlatohlávků komplexu Protaetia cuprea, česky mu říkáme 

zlatohlávek hladký. To je taxonomicky a nomenklatoricky nejkomplikovanější skupina zlatohlávků 

v Evropě, na které nezávisle na sobě pracuje řada entomologů. Důkazem jsou popisy nebo revalidace 

několika poddruhů P. cuprea, které vyšly krátce po publikování této Dominikovy studie (adelheid 

z Jordánska, algerina z Alžíru a dimitria z ostrova Naxos). Dominik v této práci kombinoval analýzy 

mitochondriální DNA a morfologie, včetně geometrické morfometriky. Ukazuje se, že současně uznávaná 

klasifikace celé skupiny neodpovídá skutečnosti. Potěšilo mně, že se nepodařila najít podpora pro samostatný 

taxon metallica, a to ani na poddruhové úrovni. Jedná se ale zatím spíše o první nástřel řešení celého 

komplexu, práce trpí nedostatečným samplingem jak evropských populací, tak třeba populací z Blízkého 

Východu, a také absencí analýzy jaderné DNA. Budeš v této práci ty osobně nebo někdo ze spoluautorů ještě 

pokračovat? 

Dvě předložené publikace jsou metodicky velmi inovativní, jsou založené na využití umělé inteligence 

(konkrétně konvolučních neuronových sítí) pro automatickou identifikaci jedinců z fotografií. Kromě 

klasického dilematu – pozná/nepozná, autoři také testovali vliv dalších faktorů, jako rozlišení fotografie, 

vložení předem špatně identifikované fotografie nebo porovnání úspěšnosti v identifikaci mezi UI a „živým“ 

entomologem.  Ve všech případech si současné metody umělé identifikace vedly vedly velmi dobře a hlavně 

se jejich přesnost v posledních letech vývoje výrazně zlepšuje. Překvapivě, alespoň pro mně jako neznalce 

AI, lépe dopadla identifikace z málo rozlišených fotografií než při použití rozlišení používaného do 

publikací. 

Viděl bys jako jednu z možností využití AI v taxonomii třeba pro rychlejší roztřídění expedičního materiálu 

v muzejích do skupin? Nebo třeba výrazné zrychlení třídění vzorků v ekologických projektech? A pokud 

ano, je doba masového použití automatické identifikace už za dveřmi nebo si ještě počkáme? 

Poslední práce je morfologicko-popisná a zabývá se larvální morfologií tribu Taenioderini. Nemám k ní 

žádné zásadní připomínky ani dotazy. 

Celkově jsem s Dominikovou dizertací více než spokojen. Podle mého názoru splňuje předložená práce 

všechny náležitosti očekávané od doktorské dizertační práce. Na jedné straně dokládá rozsáhlou teoretickou 

připravenost autora získanou dosavadním studiem i praxí na současném pracovišti, na druhé straně je i 

přesvědčivým důkazem vynikající orientace v rozsáhlé odborné literatuře a schopnosti její syntézy, což 

dokládají přiložené práce. Z výše uvedených důvodů jednoznačně doporučuji dizertační práci Dominika 

Vondráčka k přijetí a po její obhajobě pak udělení titulu Ph.D. 

 

 

Aleš Bezděk, České Budějovice, 14.2. 2022 
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