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Diplomová práce Tomáše Vendla s náavem Růst a ontogeneze pohlavního dimorfismu ve
velikosti u zlatohlávků (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae)se zabyvá zajimavým a málo
studovan]irrn aspektem ekologie a biologie broulď, tj' rustem během pre-imaginálního vývoje se
zŤetelemnavznikpohlavního dimorÍismu. Vybraná skupinaje navíc zajímavátim,že samci jsou
větší neŽ samice, situace to u hmyzu nepříliš častá.

Na první pohled je práce poměrně lltlá,tvoÍiji 82 stran, členění i rozsah však plně odpovídá
požadavkům na diplomovou práci. Ie čtivá, překlepů je podpruměrně málo. Jazykové stránce lze
však výknout časté použiviní otrocky přeložených, rádoby vzletných či hovorovýchvyazi,pro
něžmáme v češtině lepší ekvivalenty. Jako příkladylze uvést např.: 

',konfuze" 
namísto ,,zmatek",

,,molt" namísto 
',svlékání", ,,distinktní lawáIni instať', ,,akcidentálninepříznivé podmínky" atp.

Vyjádření jsou místy nepřesná, např. ,,trade-off mezi věkem a velikostí v dospělost7" vyznivá, že
s prodluŽujícím věkem dospělce klesá jeho velikost, což je nesmysl. Anglický abstrakt by
výaďov al větší j azyk ov é zásahy.

Text, hlavně v úvodu, je hutně napsaný a klade vysoké nároky na čtenářovo soustředění.Literámi
úvod je na vysoké úrovni a při jeho tvorbě student vytlžíval recentní zďtoje, zejména z ptest1žních
mezinárodních časopisů. Forma citací je v normě (i kdyŽ styl není zcelakonzistentní), nicméně
nělcteré citace uvedené v textu jsem nenašel v seznamu literatury a naopak dle seznamu literatury
nelze v textu některé citace odlišit; např. Blanckenhorn et al. 2007 je v seznamu dvakrát, ,,et aI'"
však pokaždé skrývá rozdílnou skvadru spoluautoru. V takovém případě je nutné práce rozlišit
j ako Blanckenhorn et al' 2007 a a 2007b. Výsledkov á část obsahuj e řadu grafu, j e však poměrně
neuctivé ke čtenáři používat popisky o velikosti 1 mm.

K praktické části a výsledkům . otžnky a cíle poloŽené v úvodu jsou smysluplné a pomocí
experimentálních datzískaných v chovech dvou druhů zlatohlávků se je Tomáš Vendl snaží
zodpovědět' Ke zvolen;fon metodic(im postupům nemám v zásadévýhrad, snad jen se neubráním
drobnému dotazu,jestli byla skutečně měřena výška crania; dle obr. 2'2bychÍekl, žebyla
měřena délka. Výškou bychnazva| příčný rozměr pŤilateráIním pohledu'

Získaná data nárustu hmotnosti byla proloženatzv. Gompertzovou rovnicí. To může býv zásadě
dobře, obrÍaky 3.2' A a B však účelnost tohoto postupu trochu zpochybňují. Body se zdajibý
poměmě dobře proložitelné jednoduchou přímkou, u které je počet odhadovaných parametru
mnohem menší. Byla lineární regrese použita jako výchozi model a Gompertzova rovnice pak
použitaproto, že vysvětlovala více variability? Vyvozuji, že některé ,,nesmyslně vysoké hodnoty
asymptotý', které autor musel posléze vyradit z ana|ýzy, pramení právě z nevhodnosti zvolené
funkce. osobně se domnívám, že Gompertzova funkce je vhodná pto atalýzurustu celého
vývoje, ale ne pro nárust hmotnosti v rámci jednotlivých instaru. Mohl by se k tomu autor
výádřit?

Také mi není jasné' proč byla data prokládána pro každého jedince zvlášt'. Byla-li by
Gompertzovou křivkou proložena kompletni ďata (prokůdý instar), odhady parametrů by byly



přesněj ší a jistě by bylo možno získat i konfidenční intervaly pro kaŽdý z nich. Bylo toto

provedeno?

Část Analyra dat by si vůbec Žáda\adetailnější zpracovátí. tak aby si čtenář dopředu přesně

představil, co a jak bylo počítáno. Je třeba avizovátna lineární regrese zaučelem testování

asymptotičnostirůstu. Ač jsemhledal, jakjsemhledal, Žádnoulineámíregresi jsemvtextu
nenašel' ponzekorelaci mezi maximální dosaŽenou hmotností a hodnotou asymptoty. Průkaznost

této korelace je pak využita jako důkaz toho, že,je rust asymptotický'. Není mi jasné, proč? Já

bych očekával, že dostatečn1im důkazem by byla prttkazná odlišnost parametru a od nuly
vpůvodní anaIýze.

Důkaz pro to, Že existuje vztahmezi velikostmi instaru je zdánlivétnvíáIní, ale velmi důležitý.

Zajímavéby bylo doplnit' jakáby|a variabilita ve velikosti již na počátku prvního instaru a jestli

toto již není predeterminant budoucích rozdílů.

Dále Tomáš Vendl dokládá, že i takrigidní struktura jako je hlavová kapsule larev mění svůj

rozmér uvnitř instaru. I když se jedná poLLZe o cca 50Á původních rozměri, je to zajímavé zjištění.

Pátránípo původu těchto změn je asi vedeno správn;fon směrem (elasticita švů nebo kutikuly
samotné).

Diskuse je přiměřená dosaženým výsledkům.

Na závěr svého posudku si neodpustím jeden hnidopišský ďotaz _ jakbyste definoval rust?

Nemohu se totiŽ ubránit dojmu, že naměřená data ve skutečnosti popisují něco jiného.

Přes své výhrady doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji jako qýbornou. Dále doufam, Že se

qýsledky dočkají publikace ve vědeckém časopise. Tomášovi Vendlovi tak přeji při jeho další
práci (nejen) se zlatohlávky mnoho úspěchů.
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