
Školitelský posudek diplomové práce V. Sýkory “Fylogeneze a 

evoluce habitatových preferencí podčeledí Rygmodinae a 

Sphaeridiinae (Coleoptera: Hydrophilidae)” 

 

 

V době zadání diplomové práce V. Sýkory byla dokončována nová 

molekulárně-fylogenetická analýza vodomilovitých brouků, a jak tomu 

obvykle bývá, kromě toho, že spoustu věcí pomohla vyřešit, tak také 

vyprovokovala nové otázky a hypotézy. Část z nich se týkala evoluce 

habitatových preferencí u „terestrických“ skupin vodomilů a evoluce 

znaků považovaných za adaptaci na život ve vodním prostředí. Taxon 

sampling těchto skupin však nebyl v původní práci dostatečný, proto jsme 

se jej rozhodli doplnit a zanalyzovat, jak to s habitatovými přesuny 

v evolucí vodomilů bylo. Původní plán počítal s dvěma projekty – jedním 

zaměřeným na podčeleď Rygmodinae, na které jsem měl pracovat já 

s laboratorní pomocí D. Vondráčka, a druhým zaměřeným na podčeleď 

Sphaeridiinae, kterou dostal za úkol právě V. Sýkora. Pro nedostatek 

mého času, a vzhledem k výborné spolupráci s diplomantem, jsme ale 

nakonec oba projekty sloučili, a V. Sýkora tím pádem v předkládané 

práci analyzuje obě zmiňované skupiny. 

 

Cílem práce V. Sýkory tedy bylo (1) vygenerovat sekvenční data širšího 

spektra zástupců podčeledi Sphaeridiinae, (2) provést fylogenetickou a 

diverzifikační analýzu molekulárních dat včetně datace jednotlivých 

evolučních událostí, a (3) otestovat, zda vybrané morfologické znaky jsou 

opravdu adaptacemi na vodní prostředí. Do všech tří úkolů se Vít vrhnul 

s vervou, a i přesto, že předem věděl, že v mnoha věcech mu z hlediska 

metodiky nebudu moct příliš pomoct. Velkou část použitých metod se 

naučil samostatně a svépomocí, část během pobytu v Institutu evoluční 

biologie v Barceloně pod vedením dr. Ribery. Jako poznámku pod čarou 

je nutno podotknout, že pobyt v laboratoři dr. Ribery nevyústil pouze 

k nastudování analytických metod, ale také v spolupráci na společném 

projektu týkající se evoluce potápníkovitých brouků, na které diplomant 

pracoval paralelně s předkládanou diplomovou prací. 

 

Z pohledu školitele byla spolupráce s diplomantem výborná a naprosto 

bezproblémová, problémy s interpretací výsledků a s vlastním psaním 

práce jsme vždy řešili formou „brainstormingů“, do kterých diplomant 

velmi aktivně přispíval a nápady okamžitě dále rozvíjel. Zároveň 

prokázal rozumnou kombinaci zdravého sebevědomí (zejména 

v momentě, kdy popřel během pár dnů několik hypotéz svého školitele) a 

schopnosti akceptovat kritiku (zejména při našem souboji o podobu 

tabulek, které z počátku hrály všemi barvami). Diplomant se navíc 



rozhodl vypracovat práci v angličtině a popral se s tímto úkolem celkem 

s grácií, čehož si také velmi cením – ulehčí nám to navíc přípravu 

rukopisu, který by měl do konce roku z předkládané diplomovém práce 

vzniknout.  

 

Kritiku práce ponechávám na oponentovi, a z pozice školitele mohu 

konstatovat, že V. Sýkora splnil zadání diplomové práce, takže práci 

rozhodně doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 2. září 2015 

 

Mgr. Martin Fikáček, PhD. 

 

 

 


