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Evoluce a biogeografie dřepčíků (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae: Alticini) 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo shrnout známé vědomosti o evoluci a biogeografii dřepčíků.  
Práce obsahuje i autorovy názory na jednotlivé hypotézy, zejména na dřepčíky 
asociované s mechem a jejich biogeografii. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je logicky a přehledně členěna.  
Dle mého názoru v práci chybí kapitola o morfologii nedospělých stádií dřepčíků. 
Autor se na několika místech v práci zmiňuje o fylogenetickém významu některých 
larválních znaků (viz Hua et al 2014), ale žádného shrnutí se v práci nedočkáme.  
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Vzhledem k možnostem rozsahu práce, si myslím, že práce obsahuje vyčerpávající 
množství literárních zdrojů. Shodou okolností autorovi v článku chybí poslední 
fylogenetická práce na Galerucinae. Bohužel pro autora tato práce vyšla těsně po 
odevzdání práce. 
Citace jsou většinou správně, ale našel jsem zde několik hrubých chyb, které byly 
evidentně způsobeny používáním některého z programů pro citace (např. 
Mendley?). 
1, Citace v textu mají být srovnány buď abecedně podle autora, nebo podle roku 
publikování. V textu je to dost zmatečné, a citace tam nemají žádný řád. Tohle je 
nutné opravit ručně, a nebo si vytvořit skript ve svém programu. 
2, Existuje několik variant citací, ale nikdy jsem neviděl, aby citace od stejného 
autora byly řazeny abecedně podle názvu článku. To je řazeno vždy podle roku 
publikování. Zde je řešení stejné jako v prvním případě – ruční oprava nebo skript. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Téma práce je dost široké a musím přiznat, že autor se s prezentací základních 
myšlenek, ke kterým vždy připojil i své názory, vypořádal velmi dobře. Autor se 
v těchto hypotézách občas trochu zamotává, např. alternativní hypotézy pro 
rozšíření mechových dřepčíků – teorie 2 a 3 jsou velmi specifické pro určitý habitat 
či životní strategii, a nejsou univerzální pro všechny mechové dřepčíky. Chybí zde 
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jednotící prvek.  
Dále teorie o šíření dřepčíků z vyšších pater stromů není nikterak podpořena – jsou 
známy dřepčíci, kteří by se striktně vyskytovali ve vyšších patrech stromů?  
Situace na straně 30 a 31 – autor tam přeskakuje mezi skupinami a jsou tam občas 
prezentovány nic neřešící statusy (např. Kanarské ostrovy), které jenom situaci 
rozvolňují a nic neřeší. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je dobrá, práce je dost čtivá (občas tam jsou neobratná 
vyjádření, ale celkem málo), přehledná a relativně bez překlepů (např. weewils 
namísto weevils - strana 17; záměna obrázku 4 za 3 – strana 17, spodní odstavec; 
etc.). 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Dle mého názoru práce jednoznačně přesahuje úroveň bakalářské práce a plně 
splnila cíle, ale měl bych několik dalších připomínek. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Autor řeší velmi pěkně několik taxonomických otázek, a je evidentní, že základní 
pravidla zná velmi dobře, ale i tak se nevyhnul několika chybám, například podtriby 
mají koncovky –ina, nikoliv –ini, jak je to prezentováno na straně 27 v odstavci o 
Neotropických dřepčících, dále na straně 15, poslední odstavec.  
Autor se dle mého názoru (viz kaptiola 2.2) staví na stranu „příznivců“ samostatné 
podčeledi Alticinae namísto tribu Alticini, a díky jisté nepozornosti z toho pramení 
některé již zmíněné chyby. 
 
Připomínky s dotazy:  
1, Nedávno vyšla nová práce o fylogenezi Galerucinae (Nie et al 2017), kde jsou 
řešeny z velké části obdobné problémy týkající se dřepčíků jako v této bakalářské 
práci. Prosím o komentáře rozdílů mezi Ge et al. 2012 a Nie et al 2017.  
 
2, Podle posledních studií je jasné, že „Alticinae“ a Galerucinae“ jsou dvě sesterské 
skupiny. Jaký má autor názor na prezenci několika skupin „dřepčíků“ právě 
uvnitř větve „Galerucinae“? Jak je to s biologií těchto skupin? Jak se vyvíjejí 
jejich larvy a jaká je jejich životní strategie? Je to příbuznější více „pravým“ 
dřepčíkům nebo ke „Galerucinum“ tam kam tyto skupiny „zapadají“? 
 
3, Kapitoly o živných rostlinách a životních strategiích jsou velmi pěkně rozepsané, i 
když se v nich autor trochu občas ztrácí. Myslím se, že by stálo za úvahu tyto 
znalosti využít pro „namapování“ na fylogeneticky strom. Jednoduchá tvrzení co a 
jak je příbuzné postrádá bez těchto studií smysl.  
Několik skupin dřepčíků se vyvíjí na jedovatých rostlinách (viz Blepharida), a 
využívají toxiny z rostlin ke své obraně. Existuje nějaká studie, která by 
studovala, zda-li tyto toxiny skutečně mohou ovlivňovat frekvenci mutací 
v DNA dřepčíka, a jaký vliv by to mohlo mít na vlastní fylogenetické studie?  
 
4, Dřepčíci rodu Phyllotreta jsou často asociováni s rostlinami z čeledi Brassicaceae, 
u kterých jsou známy různé obranné strategie vůči herbivorům (viz glykosidy, nebo 
schopnost vytáhnout vodu z vajíček). Je známo, že listy rostliny Brassica nigra 
dokážou odvádět vodu z vajíček běláska zelného a tak snížit poškození herbivorem. 
Z tohoto důvodu zřejmě samička běláska klade vajíčka do shluků, jelikož rostlina 
takto dokáže poškodit jen několik vajíček a ne všechna. Existuje nějaká studie o 
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strategii dřepčíků rodu Phyllotreta při kladení vajíček na rostliny čeledi 
Brassicaceae?    
 
Autor projevil velmi dobrou schopnost pro syntézu dat, která by se dala velmi dobře 
uplatnit pro meta-analýzu. Vzhledem k novým velmi dobře propracovaným 
fylogenetickým studiím bych doporučil se vrhnout na „namapování“ živných rostlin a 
životních strategií dřepčíků na zmíněné fylogenetické stromy. 
  

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte zhruba rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby 

 Posudek, prosím, nahrajte ve formátu pdf do SIS k dané bakalářské práci nebo (v případě 
externích oponentů) zašlete v elektronické podobě na e-mail: 
zuzana.starostova@natur.cuni.cz. Vytištěný a podepsaný posudek také zašlete na adresu: 
Zuzana Starostová, katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 nebo doručte do 
místnosti 241 či na sekretariát katedry zoologie. Podepsaný vytištěný posudek je nutnou 
součástí protokolu o obhajobě bakalářské práce a musí být k dispozici nejpozději v den 
obhajoby. 
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