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Doktorská dizertační práce Mgr. Dominika Vondráčka je tvořena úvodní částí a šesti 
publikačními výstupy, z nichž pět již bylo publikováno v mezinárodních vědeckých 
časopisech s nenulovým IF a jedna je ve formě rozpracovaného rukopisu. Student je prvním 
autorem u třech výstupů včetně nepublikovaného rukopisu. 
 Přehledná úvodní část obsahuje 30 stran včetně seznamu literatury a poměrně čtivě 
a přesto detailně představuje problematiku jednotlivých aspektů výzkumu zlatohlávkovitých 
brouků, kterými se autor zabýval. Před samotným úvodem jsou zformulovány cíle práce 
a přiložen seznam publikací autora s uvedením jeho příspěvku k jednotlivým výstupům. 
Samotná úvodní část je velmi vhodně doplněna obrázky a tabulkami, které čtenáři usnadňují 
orientaci v daných tématech. Dominik nejprve pojednává o problematice vyšší klasifikace 
zlatohlávků, přičemž zde srovnává a kriticky hodnotí jednotlivé přístupy různých autorů. 
V následující části se autor věnuje larvální morfologii zlatohlávků a shrnuje nejdůležitější 
poznatky předchozích autorů s tím, že přidává nové informace ze svého vlastního výzkumu. 
V další části úvodního textu se Dominik věnuje využití molekulárních dat ve výzkumu 
zlatohlávků, zejména pak fylogenezi skupiny a fylogeografii vybraných linií. Část věnovaná 
automatické identifikaci pomocí umělé inteligence je velmi zajímavá a má přesah do dalších 
vědních disciplín. Oceňuji autorovu schopnost vysvětlit základy této disciplíny a přehledně 
zmapovat historii podobně zaměřeného výzkumu včetně jednotlivých příkladů. Poslední části 
úvodu jsou věnované přínosu autorova výzkumu a perspektivě budoucího výzkumu 
zlatohlávkovitých brouků. V práci se objevují drobné překlepy, lépe formulovatelné výrazy 
a drobnější formální nedostatky, avšak jejich počet je celkem zanedbatelný. Jinak je úvod 
velmi zdařile napsaný a nemám k němu výraznější výhrady. 
 Na úvodní část navazují jednotlivé publikační výstupy. Pozitivně hodnotím fakt, že 
před každou jednotlivou publikaci je vložena úvodní strana s citací dané publikace, přičemž 
jednotlivé výstupy lze přehledně vyhledat pomocí obsahu. Článek publikovaný v časopise 
Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, kde je student druhým autorem s menším 
podílem, se zabývá larválními stádii tribu Taenioderini, přičemž autoři v této skupině odhalili 
poměrně značnou variabilitu morfologických znaků. Druhým výstupem je článek publikovaný 
v Zootaxa. Zde je Mgr. Vondráček prvním autorem a je patrné, že jeho podíl na výsledné 
studii byl naprosto zásadní. Autoři se zde zabývali rovněž variabilitou larválních stádií, 
tentokrát u druhů rodu Oxythyrea. Velmi kladně hodnotím fakt, že se podařilo odchovat larvy 
devíti z deseti platných druhů. Autoři zde také vyvrátili některá dřívější tvrzení kolegů 
o variabilitě a morfologii larev subtribu Leucocelina. Třetím výstupem je studie publikovaná 
v časopise PLoS ONE, kde je student opět prvním autorem se zásadním podílem na výsledné 
práci. V této studii autoři analyzovali komplex Protaetia (Potosia) cuprea na základě studia 
dvou molekulárních markerů, matice morfologických znaků a geometrické morfologie 
vybraných struktur. Topologie výsledného fylogenetického stromu neodpovídá stávající 
klasifikaci skupiny a autoři tak poukazují na nutnost jejího přehodnocení, a to i ve světle 
srovnání molekulárních analýz s morfologií. Chtěl bych upozornit, že tato studie z roku 2018 
již byla 10x citována na Web of Science. Dalším výstupem je nepublikovaný rukopis, ve 
kterém se autoři zaměřili na kryptickou diverzitu druhů rodu Oxythyrea v nelesních habitatech 



Evropy. Také na tomto rukopisu má Dominik Vondráček zásadní podíl. Jelikož ostatní 
příspěvky prošly recenzním řízením a jsou již publikovány, zaměřil jsem se zejména na tento 
nepublikovaný rukopis. Musím rozhodně vyzdvihnout fakt, že rukopis je velmi zdařile 
napsaný a věřím, že po drobnějších úpravách bude submitovaný a následně přijatý do tisku 
v kvalitním oborovém žurnálu. Možná to bude nějakými specifickými požadavky časopisu, 
pro který mají autoři rukopis připravený, ale úvod mi přišel poněkud chaotický a málo 
informativní pro někoho, kdo nedělá zlatohlávky. Samotný úvod, který bych očekával a jako 
čtenář neobeznámený s problematikou taxonomie rodu Oxythyrea dokonce potřeboval 
k pochopení dalších souvislostí, je vlastně napsaný v kapitole Materiál a metody. Takto autoři 
skočí ihned bez úvodu do zlatohlávků a rodu Oxythyrea přímo k dvěma druhům, pro které tak 
ale chybí nějaký taxonomický kontext. Je ale opravdu možné, že se jedná o nějaká specifika 
zvoleného časopisu. Autoři zde rozlišují poddruh Oxythyrea dulcis abigailoides a v tabulce 
sumarizují rozdíly v morfologii od nominotypického poddruhu. Chybějí mi však obrázky 
zástupců obou poddruhů pro porovnání, nejlépe se šipkami směřujícími k uvedeným 
rozdílným znakům. Ty jsou totiž dosti vágně sepsané a doporučil bych autorům je blížeji 
specifikovat - znaky jako "body slender, relatively flatter" versus "body stout, relatively 
convex" nebo lamina of parameres "relatively less stout / relatively more stout" jsou 
subjektivní, neměřitelné a navíc bez patřičné obrazové přílohy jinými autory těžce 
uchopitelné. V obrázku č. 2 autoři pracují se čtyřmi druhy, vyobrazují z nich ale jen dva - 
možná by stálo za zvážení přidat i další dva druhy. Celkově je téma dle nadpisu i většiny 
obsahu zaměřeno na kryptickou diverzitu v rodu Oxythyrea a na upozornění, že stepní 
a písečné biotopy, kde se tito zlatohlávci na jihu Evropy vyskytují, by si zasloužily zvláštní 
pozornost v rámci ochrany biotopů. Takto by článek, který celou dobu pojednává o rodu 
Oxythyrea, vypadal kompaktně a velmi by se mi líbil. Trochu nepatřičně však na mě působí 
poslední odstavec článku, ve kterém autoři zmiňují množství dalších druhů psamofilních 
a stepních zlatohlávků bez nějaké hlubší diskuze. Dle mého názoru by šlo buď článek včetně 
názvu trochu zobecnit i na další zlatohlávky nebo naopak poslední část zkrátit a více propojit 
s výsledky zaměřenými na rod Oxythyrea. Tyto připomínky spolu s některými stylistickými 
nedostatky a překlepy však rozhodně neovlivňují jinak vysokou vědeckou kvalitu příspěvku. 
 Pátým a šestým výstupem jsou velmi zajímavé a kvalitně zpracované studie zabývající 
se automatickou identifikací hmyzu pomocí umělé inteligence a deep learning. První studie, 
publikovaná v Systematic Biology, již byla 41x citována na Web of Science, což svědčí o její 
důležitosti a originalitě v rámci oboru. Druhá studie byla publikována v Systematic 
Entomology a zabývala se zlatohlávky rodu Oxythyrea. Velmi mě zaujaly tzv. heat maps, 
pomocí níž program ukazuje, na kterou část brouka se při identifikaci zaměřuje, což má velký 
potenciál pro objevy očím entomologa dosud skrytých znaků vhodných pro účely 
identifikace. Obě studie jsou publikovány ve vysoce prestižních časopisech a mají velký 
citační potenciál, a přestože v nich Dominik nefiguruje jako první či poslední autor, jeho podíl 
na výsledných článcích je značný a neoddiskutovatelný. 
 
Dotazy a náměty do diskuse:  
1) Některé klasifikace používají larvální znaky, které dosti často bývají považovány za 
poměrně stabilní. Vy jste zjistili, že mnoho znaků u vybraných larev zlatohlávků, které byly 
pro klasifikační účely dříve používány, je variabilní. Další znaky, které dnes považujeme za 
stabilní, se teoreticky mohou ukázat jako variabilní poté, co dojde k popsání většího množství 
dosud nepopsaných larev této skupiny brouků. Jak autor vidí problematiku klasifikací 
založených na larválních znacích do budoucna?  
2) Jakého rodu je Osmoderma? Osmoderma eremita a O. barnabita svádějí k ženskému rodu, 
O. italicum zase ke střednímu. 



3) Proč jste se rozhodli pokládat populace Oxythyrea dulcis za poddruhy? Často se ve své 
praxi setkávám s názory, že poddruhy nejsou úplně praktické kvůli zanášení klasifikace 
dalšími jmény, kterých je i tak v entomologii dost. Pokud je populace odlišná, mohla by být 
tedy považována za samostatný druh nebo pouze za morfologicky odlišnou populaci daného 
druhu bez speciálního pojmenování. V tomto případě již pro odlišnou populaci jméno 
v literatuře existovalo a nedošlo tedy k vytvoření nového, ale i přesto by mě zajímal názor 
autora práce na tuto problematiku. 
4) Jak se bude disciplína automatické identifikace pomocí umělé inteligence v blízké 
budoucnosti vyvíjet? Některé aspekty práce taxonoma by tyto metody mohly opravdu velmi 
zrychlit a jedná se tak o velmi užitečný nástroj, který mohou taxonomové pro svou práci 
využívat (např. autorem zmíněné identifikace pohlaví bez nutnosti odlepovat exempláře ze 
štítků). Na druhou stranu - obrazně řečeno, nepodřezávají si taxonomové, kteří na těchto 
projektech spolupracují, pod sebou větev, protože sami budou potřeba jen v iniciální fázi, ale 
později, kdy už identifikace budou zautomatizované, nebudou vůbec potřeba? Prosím 
o stručné zhodnocení. 
5) Autor zajisté hodlá pokračovat ve studiu této skupiny i nadále. Jaké jsou nejpalčivější 
otázky ve výzkumu studované skupiny, kterým se autor míní v nejbližší době věnovat? Má 
nějaké střednědobé a dlouhodobé výzkumné cíle, kterých by chtěl dosáhnout? 
 
 Předložená disertační práce obsahuje kvalitně zpracované výstupy, které byly 
převážně publikovány v renomovaných vědeckých časopisech, a splňuje tak požadavky 
kladené na tento typ prací. Mgr. Dominik Vondráček zde jasně prokázal nejen schopnost 
vědecké práce na vysoké odborné úrovni, ale též schopnost úspěšné spolupráce se 
zahraničními kolegy. Z počtu publikačních výstupů a jejich citací na Web of Science je 
patrné, že výrazně přispěl k lepšímu poznání systematiky, diverzity, morfologie, biologie 
a rozšíření zlatohlávkovitých brouků. Na základě výše zmíněného jednoznačně doporučuji 
Mgr. Dominiku Vondráčkovi udělit titul Ph.D. 
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