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Bc. Jiří Hadrava se „opylovačům“, resp. pestřenkám věnuje již od svých 

středoškolských let. Tehdy byl Jirka zapojen do projektu Mgr. Zdeňka Janovského Ph.D. 

(Katedra botaniky) a společně věnovali hodiny a hodiny pozorování vztahů opylovačů na 

louce K Handrkovu nedaleko Kutné Hory. Z této lokality pochází i část Jirkových výsledků 

diplomové práce (DP). Dokonce se jim podařilo výsledky představit na několika tuzemských i 

zahraničních konferencích a v neposlední řadě pak publikovat v časopise PLoS One(Janovský 

et al. 2013). 

Mimo to Jirka do DP „nadesignoval“ i provedl vlastní pokusy týkající tzv. opylovacích 

snímků. Metoda zcela nová, s mnohem větším geografickým dopadem, která by měla 

standardizovat sběr dat v rámci opylovacích interakcí a umožnit její přesnější vyhodnocování 

a srovnávání prostorové rozmanitosti společenstev, než tomu bylo dosud v publikovaných 

pracích. 

Přestože parazitické vosičky a opylovači jsou, alespoň na první pohled, relativně 

vzdálená témata, souhlasil jsem s tím být Jirkovým školitelem již na bakalářskou práci (BP). 

Nicméně stejně jako s BP, tak i v souvislosti s DP musím poznamenat, že mé školitelské 

vedení bylo ryze formální. Jirka se mnou všechny své kroky pravidelně konzultoval, 

dodržoval termíny a hlavně stále chrlil nové a velmi dobře promyšlené nápady, co DP zařadit. 

Jirku znám už od jeho středoškolských let a nikdy jsem nepochyboval o jeho píli a celkovém 

širokém záběru. Mezi Jirkovy zájmy zdaleka nepatří pouze „opylovači“. A protože vím, kde 

všude se angažuje, sám nechápu, jak vše dokáže stíhat. Tím spíš, že DP finálně dokončil již 

14 dní před stanoveným termínem. 

Přemýšlel jsem, zda je něco, co bych diplomantovi chtěl vytknout nebo doporučit. I 

když vím, že Jirka vše co dělá, stíhá a podává 100% výkony, byl bych rád, kdyby v budoucnu 

část svého času věnovaného dalším aktivitám, přesunul ve prospěch studia opylovačů a 

pestřenek. Myslím, že má nakročeno k velmi slibné vědecké kariéře a prohlubování a 

zintenzivňování již navázané spolupráce nejen s českými, ale i zahraničními kolegy mu jistě 

nebude na škodu. 

 

Z výše zmíněného je jasné, že k diplomové práci Jiřího Hadravy nemám žádné 

výhrady a plně ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 6. září 2015     Mgr. Petr Janšta, Ph.D. 


