
POSUDEK NA DIPLOMOVOU PRACI

Hnízdní biologie a ekologie vybraných druhů kutilek (Hymenoptera:
Sphecidae, Crabronidae)

Autor: Miroslav Srba, katedra zoologie' Přírodovědecká fakulta' IJniverzitaKarlova v Praze

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Jitka Vilímová, CSc.
Oponent: Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.

Práce na celkem 103 stranách řeší hnízdní biologii někter1ých větších druhů kutilek čeledí Sphecidae a
Crabronidae na ruzných typech nezarostlých lokalit. Autor se zaměř1l na druhy s různým Statutem
ohrožení, jako referenční druh k porovnání je zvolen hojný, euryekní ďruh Ammophila sabulosa.
V práci jsou řešeny ruzné faktory, které mají vliv na hnízděni kBtilek, jako je charakter substráfu,
paruzitace jinými dÍuhy: pottava, ale i spánkové agregace nebo početnost a agregace jednotliých
druhů na lokalitách. Průzkum probíhal od 90. let na více lokalitách předevšíň v sevórozápadních
Čechách.

Práce je standardně členěna i psána. Jelikož se jedná o výzkum v terénu, je řada v.ýsledků jen dílčích a
neúplných, což však není chybou, naopak tyto ýsledky je vhodné brát jako ďobý oďrazový můstek
při řešení dalších aspektů hnizděni, např. při ochrarrrrých opatřeních pro dané druhy kutilek nebo
lokality, která jistě v blizké budoucnosti budou řešena. Ucelenější vysledky ďávqi rozbory hnízdních
substrátů a studium fenologie a demografie jednotliqých druhů, i kďyžjsou občas opřeny jen o
minimum pozorování na 4-5 lokalitách. Např. u ďruhu Ammophila heydeni, ktery ie lokalní a na
lokalitách oblykle nepočetn;ý, nelze vytvořit ucelenější závěry ztakma\ých u'o.Lů'ďat, což autor
správně napsal u řešení demografie, ale to samé platí i pro substrátovou analýzu. Toto jsou však asi
jediné obsahové zádrhele, kromě několika drobnějších odborných připomínek, které jsou uvedeny
dále. Celkově je práce psána velmi čtivě, a ztextll jevidětzájemautóra,ieho zkušenostis podobnými
výzlllmy, a především značné odbomé malosti biologie kutilek i všech záležitostí, které s ní souvisí
(např. evoluce predace). Velice vyzdvihuji snahu o aplikaci těchto VýSledkll v ochraně lokalit, znichž
některé osobně znám (konkrétně např. obě navržené kiuemni ochraně), a mohu potvrdit, že se jedná o
lúzemi obývaná unikátními společenstvy druhů blanokřídlých, co se ČR i nvropy1ýká.

Bohužel, formální stránka práce je ýrazně slabší neŽ odborná. S překlepy se setkáme snad na kaŽdé
straně' např. už v poděkování (str. 3 - ,,řadu kvalitních exkurzích"), dále str. 10 - jednotné číslo
,,Yyvíjí" místo správně množného .vyvíjeji"; str. 13 -u slov,,experimentální ploše" cňybí předložka
,,na"; Str. 22 4.Íádek odspodu obsahuje asi zapomenutou recenzní poznánkuo závorkáchlstr. 23 -autor publikace špatně označen jako ,,Banascak", správně ,,Banaszak'; str. 34 - ,,ďata byly,,,
,,mentanotum" míSto ,,metanotum"; str. 35 - ,,programi" místo ,,programu..; 37 _ ,'Ddruhou..'
,'subtrátu"; 73 - nedoplněný název kapitoly, je uvedeno ,,XX"; 75 _ ,,kořit" místo 

',kořist..,,,Stratyomyidae" místo ,,Stratiomyidae"; 76 - ,,Vlavno" místo ,,vlevo"; 85 - ,,penetraility"; 87 _
,,energeticé";92 -,,dlouhobě"' a to je jen qýběr. Krom toho se vpráci objevuje mnoho dalších
formálních nedostatků, jako je uvádění názvů druhů a rodů normálním písmem místo ktrzivy na
někteých místech, pravidla zl<tacování rodového názvl, u druhů a uvádění autora a roku popišu si
autor vytvořil vlastní. Tabulky na str.74 obsahují první řádek, kteqý tam nemá co dělat. I kdyijé prace
graficky zdařl'lá a vypadá pěkně, tabulky demografie na str' 67 a dalších nejsou pochopitelné, prótože
popisky nejsou vidět, a legenda knim je nedostatečná'To možná vmiklo převodempráce do PDF
formátu, tištěnou práci jsem neviděl, tak je možné , Že tamje to čitelné. Takovéto formáiní chyby jsou
však celkem normální a neberu je jako závažný nedostatek, ovšem kámenem úrazu jsou citace.
odkazy na citace i seznam literatury jsou napsiány celkem dobře, jediqým problémem viáitelnym na
prr. rí pohled je časté zapomenutí kapitálek u odkazů v textu, a špatné Ťazeni V seznamu literatury
(autor hodně spěchal nebo neumí abecedu a posloupnost základních čísel). Při podrobnější analýze



však vyjde najevo, Že zcelkoých 168 pramenů uvedených V Seznamu literatury 48 (!!) není citováno
nikde v textu (a tedy nemá v Seznamu literatury co dělat), naopak dalších 26 (opět poměrně velké
číslo) pramenů citovaných v textu v Seznamu literatury chybí. Nemíním vypisovat' které to jsou, vše
jsem promačil vmém výtisku práce, a autorovi to předám. Některé chyby jsem pochopil, autor se

přepsal V roce' zapomněl na písmenka ,,&",.,,b'o a další při více publikacích stejného autofa ve stejném

roce, nebo zaměnil pořadí spoluautorů. Rada datších opravdu chybí. V tomto případě se jedná o

závažné prohřešky a málo času věnovaného autorem těmto věcem.

Z odborného hlediska bych měl k práci následující připomínky:
str. 8 - taxonomie podle Boharta & Menkeho (1976), což je sice dobrá, ale trochu stará práce, určitě

tyto údaje lze zjistit znovějších zdrojů, např. weboqých stránek W' Pulawskiho, které autor rovněž
uvádí;
str. 10 _ o ekologií kutilek \ze čerpat mnoho pozratků zknihy Blósche (2000)' řadu údajů uvádí i
o'Neill (2000) a nově vyšla dobrá publikace Witt (2009);
str. 37 - u lokalit jsou sice uvedeny geografické souřadnice, ale hodila by se mapka CR s umístěním
lokalit, případně podrobnější mapka Mostecka s lokalitami v této oblasti' aby si čtenář lépe představil,
kdeže se lokality nacházejí;
str. 4l a dále - v.ýsledky dle mého názoru nejsou jen holé tabulky a grafy, toto by mělo být
komentováno. Takto ztěch qýsledků pro nezasvěceného člověka nelze nic lyčíst' a vprvní části

v,ýsledků tyto komentáře citelně chybí. Setkal jsem se s nimi nazačátku diskuse (str. 82), kde naopak

nemají co dělat, tam mají být porovnány s jinými zdroji;
str' 53 _ několik masařek bylo pozorováno v asociaci s hnízdícími kutilkami nebo dochováno z jejich
hnízdních buněk. Nikde jsem však nenašel uvedení ýmamu těchto náIezťl, zďa napŤ. nebyl prokázán
noý hostitel druhu, atd... To je hlar,ní věc, kterou bych u této kapitoly čekal;
str. 82_83 a 88 - opakování ýsledlď, nebo jejich hodnocení, které přesně chybí v přís1ušné části

výsledků (a nemá co dělat v diskusi);
str.83 - Bembix rostrata není ohroŽený, ale kriticky ohroŽený dle Straky (2005).

A několik málo dotazů na autora:
str.20 _ Cerceris antipodes zal<Iáďáhnízďa hlavně po dešti, kdy je jílovitá krusta půdy rozvolněna.
Napadá mě i jiné vysvětlení _ není zvýšená hnízdní aktivita způsobená tím, žejsou mičeny vchody do
ještě nehotoých hnízd, a tak je kutilkf/ musí znovu vyhrabat? Něco takového jsem často pozoroval u

včel;
str. 73 _ kdy probíhal smyk housenek, přes den nebo večer, a proč?

Celkové hodnocení

Celkově bych rád vyzdvihnul enilziazmus autora a zajimavé téma, ajelikož odbomá stránka
je v pořádku' mohu práci doporučitkuznáni za obhájenou. Hodnocení bude záviset hodně na

obhajobě práce.
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