
Posudek školitele na diplomovou práci Miroslava Srby „Hnízdní biologie a ekologie 

vybraných druhů kutilek (Hymenoptera: Sphecidae, Crabronidae)“

Předkládaná diplomová práce, zadaná před řadou let, představuje poslední z řady 

diplomek zaměřených na studium zástupců hmyzího řádu blanokřídlí, Hymenoptera, které  

jsem se kdysi odhodlala zaštítit jako školitel, ač ne odborník na daný taxon. Studie Miroslava 

Srby se soustředila na kutilky, jedny z nejnápadnějších blanokřídlých i pro nespecialisty. Po 

zadání diplomové práce se však Mirek rozhodl k paralelnímu magisterskému studiu na 

katedře fyziologie rostlin a na této katedře i jako první obhájil diplomovou práci a ukončil 

studium. Proto se diplomová práce týkající se kutilek, respektive hlavně dokončení sběru dat a 

jejich zpracování, včetně konečného uspořádání do tvaru diplomky, časově výrazně posunulo.

Práce byla rozhodně záslužná z několika hledisek: Výběru lokalit na druhotných 

biotopech, na výsypkách, na náspech železniční tratě a silnice, na bývalé skládce, tj. na sice 

nepřirozených místech, která ale v naší krajině přibývají a je zajímavé pozorovat jak na tyto 

změny hmyz reaguje. Detailního studia rozboru substrátu, ve kterém kutilky hnízdí, 

definovanými geologickými metodami, ne jen laickým odhadem entomologa podle toho „co 

vidí“. Doplnění řady parametrů biologie kutilek. Díky své vhodné velikosti a nemožnosti je 

v terénu přehlédnout jsou kutilky vhodnými druhy k různým účelům bioindikace, proto každé 

rozšíření znalostí o jejich biologii a ekologii je vítané.

Diplomant rozhodně pilně pracoval v terénu při získávání dat ze všech okruhů 

diplomové práce a má bohaté odborné znalosti o kutilkách, nicméně si bohužel nedoplnil tyto 

znalosti z publikací z posledních let. Co se týká odborné stránky studie přenechávám 

připomínky a eventuální dotazy na oponentovi, který je odborníkem na blanokřídlé. I když to 

nebývá zcela zvykem, soustředím se jako školitel na poznámky k formálnímu stavu 

diplomové práce. Jak si jistě také všimne oponent, úroveň formální úpravy předložené 

diplomové práce je nízká. Zde se musím trošku ohradit proti zmínce diplomanta 

v poděkování, že děkuje školitelce za korekce textu … Opravdu včas, tj. s možností případné 

formální korektury celého textu, vypracoval Mirek jen části textu, z toho vyplývají i 

nesrovnalosti v citování prací v textu a seznamem literatury, používání pravidel zoologické 

nomenklatury a další nepřesnosti. Bohužel, takovéto formální zpracování nepřispělo 

k ideálnímu dojmu z diplomové práce.

I přesto však diplomová práce přinesla dobré a zajímavé výsledky a nastolila i další 

otázky studia kutilek. Část diplomové práce je publikovatelná pouze po menších doplněních a 



úpravách. Doporučuji tedy předloženou diplomovou práci k obhajobě na katedře zoologie PřF 

UK v Praze.
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