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Stanislav Knor úspěšně obhájil bakalářskou práci na téma „Interakce hmyzu a rostlin ve 

fosilním záznamu“ na katedře zoologie Přf UK v Praze a začal se zabývat rozsáhlým, spodně 

miocénním materiálem dvouděložných rostlin z lokality Bílina s cílem hledání interakcí 

způsobených členovci. K práci využil dříve navrženou metodiku dělení specifických typů 

poškození podle Labandeiry a kol. (2007) v rámci klasifikace potravně funkčních skupin. V 

průběhu řešení byl taktéž kontaktován odborný konzultant Dr. Torsten Wappler (University of 

Bonn), který se zabývá zmíněnou tématikou na dalších terciérních lokalitách v rámci Evropy 

a s jehož pomocí bylo navrženo kvantitativní zpracování dat. Společná práce vyústila v 

podání bilaterálního grantového projektu GAČR a v letošním roce i vydání první společné 

práce v renomovaném zahraničním periodiku za významné účasti uchazeče. 

 

Diplomová práce Stanislava Knora má rozsah 106 stran textu včetně mnoha integrovaných 

tabulek a grafů, 2 barevných obrazových příloh demonstrující hlavní typy poškození a 10 

stran použité literatury. Práce je členěna do 9 základních kapitol a zakončena stručnou diskuzí 

výsledků. V úvodu autor krátce přibližuje studium interakcí, koncept potravně funkčních 

skupin, evoluci interakcí a členovců s odlišením čtyř hlavních fází a možné roviny interpretací 

a využití výsledků ze studia interakcí. Další kapitola "Paleobiogeografie miocénu" 

charakterizuje především toto časové období z hlediska paleogeografického a klimatických 

oscilací. Následuje kapitola "Cíle práce" kde autor stručně vytyčuje hlavní výzkumné záměry 

práce a zamýšlí se nad testováním hypotéz. Kapitola "Metodika a materiál" přibližuje nejprve 

čtenáři miocénní lokalitu Bílina z hlediska stratigrafického a paleoekologického s důrazem na 

floru a dále faunu následována detailním popisem metodiky sběru a analýzy dat. Zde jsou 

popsány techniky stanovení LMA (Leaf mass per area), kvantitativní analýza dat pomocí 

rarefakčních křivek, testování hypotéz a použité statistické testy. Zde bych rád zmínil 

skutečnost, že práce byla zpracována na základě rozsáhlého datového souboru čítajícího více 

než 4300 fosilních listů dvouděložných rostlin. V kapitole „Výsledky“ jsou nejprve uvedeny 

přehledně všechny zkoumané horizonty s procentuálním zastoupením jednotlivých typů 

poškození (DT) a jejich četností na různých rostlinných taxonech. Doplněny jsou i příklady 



jednotlivých typů poškození na dvou barevných tabulích. Dále následuje srovnání diverzity 

rostlinných taxonů, srovnání četnosti jednotlivých funkčně potravních skupin, srovnání 

diverzity funkčně potravních skupin a typů poškození, porovnání četnosti v závislosti na 

LMA rostlinných taxonů vždy v rámci horizontů DSH a LCH. Data vykazují značné rozdíly 

jak v rámci taxonomické diverzity obou horizontů, tak i četností výskytu jednotlivých funkčně 

potravních skupin. Tato část je doplněna řadou názorných grafů a tabulek. Výsledky jsou 

následně v kapitole "Diskuze" interpretovány autorem především z hlediska 

paleoklimatologických poměrů korelovaných s teplotní křivkou podle Zachose (2001) 

výrazně oscilující v daném intervalu. Mezi horizonty vychází signifikantní rozdíl i v případě 

porovnání taxonomické diverzity rarifikované na 100 listů a výsledky tak podporují závěry 

z práce Kvačka a Teodoridise (2007). Naopak se nepodařilo prokázat vliv LMA na frekvenci 

výskytů jednotlivých funkčně potravních skupin v rámci obou horizontů.  

Po formální stránce je práce provedena pečlivě, text je přehledný, úvodní kapitoly jsou 

velmi propracované a text je vhodně strukturovaný. Kapitola „Literatura“ má jednotnou 

formu a vyčerpávajícím způsobem pokrývá dané téma. 

Obsahově je práce dle mého názoru velmi zdařilá dokládající erudici autora a cíle byly 

jednoznačně naplněny. Analýzy jsou podloženy impozantním množstvím vstupních dat a 

výsledky podporují dřívější studie paleobotaniků Kvačka a Teodoridise (2007). Dalším 

krokem v rámci doktorského studia uchazeče bude hledaní recentních analogů u vybraných 

skupin vytvářejících hálky (např. Diptera: Cecidomyiidae) a srovnání asociací z Bíliny 

v kontextu ostatních oligocenních a miocénních nalezišť Evropy. 

K práci vlastní nemám faktických výhrad a kritické poznámky přenechám raději na 

oponentovi. Domnívám se, že autor odvedl velký kus práce a měl by uvedené výsledky po 

drobných úpravách v krátké době publikovat. 

Závěrem konstatuji, že diplomová práce Stanislava Knora splnila zadání a nároky 

kladené na tento typ prácí a jednoznačně doporučuji její kladné přijetí. 

 

 

RNDr. Jakub Prokop, Ph. D. 

Katedra zoologie Přf UK  

Praha, 11.9.2010 

 


