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Diplomová práce studenta Tomáše Vendla „Růst a ontogeneze pohlavního dimorfismu ve 
velikosti u zlatohlávků (Coleoptera: Scarabaeidae. Cetoniinae)“ si klade za cíl popsat vývoj, 
který prodělávají larvy dvou zástupců zlatohlávitých brouků, od okamžiku líhnutí až po 
zakuklení (potažmo po líhnutí dospělého jedince), s ohledem na možné ontogenetické 
odlišnosti mezi pohlavími. Problém ontogeneze holometabolního hmyzu (tedy hmyzu 
s proměnou dokonalou) stojí trochu stranou entomologického „mainstreamu“, a pomineme-li 
octomilky či motýly, neexistuje mnoho relavantních prací, zabývající se touto problematikou. 
Navíc listorozí brouci jsou známí častou přítomností různých excesivních struktur 
podléhajících sexuální selekci, jako různé výrůstky, rohy atp., což činní tuto skupinu pro 
podobné výzkumy ještě atraktivnější.  
 
Práce obsahuje 82 stran textu, autor cituje přes sto recentních literárních zdrojů, což považuji 
za relavantní dané problematice (ne-li lehce nadprůměrné). Po formální stránce, patří práce 
k těm lepším, s nevysokým počtem překlepů a či jiných závad (sám si ovšem netroufám více 
hodnotit, viz posudek oponenta). Práce je standardně členěná, kromě vlastních výsledků, 
diskuze a závěru, obsahuje i velice kvalitní literární přehled. Výsledky práce jsou bohatě 
doprovázeny grafy a tabulkami, což velmi usnadňuje pochopení a interpretaci výsledků, 
nicméně nelze pominout poněkud nižší grafickou kvalitu této dokumentace (grafy příliš malé, 
popisky špatně čitelné).  
 
Již od začátku bylo jasné, že získání datového souboru, který by umožňoval takovouto studii, 
nebude jen tak. Uvážíme-li, že průměrná doba vývoje obou druhů byla cca 178, resp. 157 dní, 
a během této doby byli jedinci (cca 70 ks) váženi co druhý den, vyjde nám poměrně slušná 
časová investice. Vezme-li v potaz i optimalizaci chovných podmínek (alespoň jedna vážená, 
ale nehodnocená generace), problémy s nedostatečně životaschopnými pokusnými jedinci, 
započaté leč nedokončené vážení druhu Eudicella gralli, i manipulatvní pokusy s larvami 
goliášů – které se nakonec z časových důvodů do práce nedostaly, vyjde nám opravdu 
úctyhodná časová investice. Naštěstí po počátečních problémech s motivací a našel Tomáš 
Vendl dobrý rytmus práce a do nelehkého sběru dat se obul naplno. Heslo „povaleč“, které tak 
rád nosí na triku (a mě tím zpočátku dost iritoval) tak rozhodně neodráží Tomášovo pracovní 
nasazení (alespoň v druhé polovině magisterského studia).  
 
Získat data je pouze jedna strana mince, neméně důležité, ne-li důležitější je relevantně je 
zpracovat. Zde mi nezbývá než konstatovat, že se Tomáš (samozřejmě za pomoci konzultanta, 
Doc. Lukáše Kratochvíla), této části práce zhostil lépe, než je dle mého soudu v podobných 
případech zvykem. Celou řadu analýz prováděl zcela samostatně, ty ostatní konzultoval a 
získané výsledky konfrontoval s údaji z literatury. Na tomto místě bych rád vyzdvihnul 
Tomášovu orientaci v problému, a schopnost kriticky se zamýšlet nad získanými daty. Jistě, i 
přes všechny snahy, by práci prospěl jeden či dva týdny navíc věnovaný analýzám a diskuzi, 
neboť v průběhu zpracovávání výsledků narážel Tomáš neustále na nové a nové výzvy, 
nicméně to je klasická „bolest“ diplomových prací a na její kvalitu nemá podstatnější vliv. 
Získané výsledky jsou vysoce originální, zajímavé, a po drobných úpravách snesou 
publikování v odborné impaktovaném periodiku.  



Kromě výše zmíněného zpracování grafů, místy velmi hutného a až kompaktního stylu psaní, 
a počátečních rozpaků při získávání dat nemám k práci závažnějších připomínek. Odborné 
zhodnocení nechám na oponentovi. 
 
Na závěr mi nezbývá než konstatovat, že diplomovou práci studenta Tomáše Vendla 
doporučuji k obhajobě na katedře zoologie PřF UK, práci hodnotím stupněm výborně. 
 
Tomášovi přeji mnoho dalších úspěchů v osobní i profesionálním životě a těším se navazující 
projekty během Tomášova doktorského studia na naší katedře. 
 
 
V Praze dne 13. 9. 2011 
 
Mgr. Petr Šípek, Ph.D. 
 


