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Cílem práce je popsat a srovnat hnízdnÍ chování 5 druhů samotařských vč.el různých čeledí,
zjistit frekvenci hnízdní usurpace a jejich srovnání s dalšími dvěma v nedávné minulosti
studovanými druhy" Práce je standartně člerrěna' obsahuje i online verzi odborného článku,
kde j* Z. Záková spoluautorkou.

Y práci je použito v*lké nirrožstvi zdrojů, související předevšim se snahou zÍskat kompletní
bibliogr*fii k ziskárrí poznatkri o eko}ogii a etologii řady drulrů včel z ruzných části svě1a.
Ůitování je místy kochu zvláštní a není dost dobře jasné' co autorka vyčetla a co je jeji vlastní
zjíštěrrí. Týká se to přettevším literar'ního přehledu, kde autorka prezentuje jako citovaný text
jen část toho, co ve skutečnosti z publíkace pfevzala. Chyby v citacích a odkazechjsou
mininralní"

Žísk*né výs}edky jsou velmi růunorodé a liši ss druh od drulru' U někter.ých druhů nebylo
ziskané potřebné,rrrnožství dat {Mcc,ropis europrsea a Řopáťres quinquespinosus), u jirqřch
nějaká dat* riska*á byla, ale často se značnjtri nedostatky (např. pozdní zachycení lrnízdniho
období druhrr osmia bicolor). Jediné dva drulry, u kteqfch se povedlo ziskat aspoti trochu
hodnotitelní rnnožství dat, jsou Colletes cuni*Iarius a osimja r'ufa.T*je vlastně největší
cl-rybou práce, Ž* výsledky nejsou dle mého názoru dostatečné, abychom se z niclr něco
ďověděli (iak i autorka píše v diskusi). Na jednu str'anu je to dáno tím, že práce byla dle mého
názoru eadána trochu megalr:mansky, se snahou uděl*t hodně moc v krátkém čase. Ceiau
pra*i však prostrrpuje trochu ležémí pCIstsj ke všemu. i kdyŽ arrtorka je zcela jistě hodně
inteligentní a sehopná. Navíc v připadě daiŠich zkoumarrých druhů převzatych z jirqých praci
se podďilo získat poclstatně komplexnější výsledky' Muže to ale scuviset se specializací
autorek na jeden druh. a ne na ví*e druhů, které mají ptldobnou íenologii. N*vic takovýto
ter'gnní výzkum je r'elmi složitý a rávislý rra řadě faktorů. a výsledky jsou vždy nejisté.
I když je výstedkťr méně rreŽ bylo očekár,áno. jsou velmi dobře zhodno*erry * zpracovány,
diskuse rovněž až na otrčasná opakoviání již uvedených textů je napsána správně.

Formálně je prá*e celkenr dirbře napsaná, obsahuje na mnoha místech prakticky jednu
gramatickou chybu, a to absenci ěárek na konci r'loŽených vět. Text je čtirrý * sroz'umitelný" u
některých kapitol je vidět, Že se autorka tématikou rnoc podrobně nezabývala nebo ji
nepoch*pila. Tak např. kapitola 3.4.2. na str. l9 je naprosto nepochopitelná a nicneřÍkající.
Text obsahuje ror'rrěŽ neobratná spojení anglických a českých výrazů. napŤ. ,,so1iténrími
Áeuleat*oo na str. 19, rr rostlin postrádám české názv'v, když je text psr{n Česky (např. ,.na
rostlinách Če}edi Lamiaceae'*- ',]étá ne l3;5iřia1ghia" a dále)' v textu je někoiikrát zmíněn
jaLýsi drrrh ď' bicarnut*,jednou i se svým kleptoparazitem' ale chtělo by to celý rodový
náxev' Kapitola 3.5.7' rra str. 26 je psána jiným písmem než ostalní (velikost}" jiný font neŽ



Times New Roman se objevuje rra několika rnístech' Řada poměmě speciálních termínů je
v texfu brána jako samozřejmost (poprosil byclr autorku o lysvětleni termínu ,.short_tongued
bees't připadně jestli existr_rjí nějaké,,long*t. b.'')" naopak je zde složitě vysvčtlována řada
běŽnějších termínů' jako napŤ' filopatrie na str. 26' Nepochopitelně jsou v textu citována 2 po
sobě jdouci vydáni té samé knihy (Michener 2000 a ?Ů07)' má to nějaké opodstatnění?

Na autorku mrím někoiik dotazů:
l) Nastr. 10jeuvedeno,žedruhllzt|tophoraplumipes létázapotravoudáleneŽ 100m'

Pochopiljsenr, že je to hodně' Včgla nredonosná a čmeláci však létají za potravou
mnoh*m dále a řada jiných sam*táÍských vČei bezesporu taky. Existují údaje o těchto
vzdiá]enostech a opravdu je l00 n: velká vzdáienost v porovnání s jinými
samotářskými včelarni?

2} Trochu rozporuplná tabulka 2 na str. 45 _ myslíte si, ž* kromě klimatických vlivťr je
ještě něco, co má zásadni r'liv na aktivitu hnízdících samic?

3} salší věc * délka života. Ze sqých pozorováni ve dřevě hnízdících dnrhů jsem
pozoroval détku života hnízdících včel zhr'rrba od 2 tydnů ažpa 2 měsíce (v závislosti
na druhu). Zjištěná délka Života druhu osnlia rufa mi přijde velmi malá. Je tento
výsledek směrod*tný (liší se jen minimálně od skutečné délky Života?) a pokud ne,
čím je ovlivněn?

4) Jaké jsorr dle Vás hlavní důvody, Že nebyla nalez*na hnízda druhů Macropis euťŮpúeq
a Rophites quinquespit?tistLl v dostatečnóm počtu?

Celkové hodrrocení: Celkově mohu práci hodnotit za dobrou a určitě ji doporučuji
k obhaj*bě. Velrni kvalitní je zejména přiloŽený jiŽ přijatý članek {do ěasopisu s IF). i kdyŽ
zásluha autarky na něm je pouze dílčí. Mezerou je pouze malé množství dat u někteqrrch
druhů.
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