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ú Zvolené téma diplomové práce Stanislaly Koprdové je velmi aktuální' neboť oba
studované druhy chrp, Centaurea stoebe a C, scabiosa, jsou velmi nebezpečné invazni
druhy plevelů, zav|ečené do severní Ameriky' a studovaní semenoŽraví predátoři'
vrtule z čeledi Tephritidae, jejich účinnými biologickými regulátory v USA a Kanadě'
Téma je studováno zmnoha stran a diplomantka tak měla moŽnost prakticky se

seznámit s celou řadou technik' od klasických entomologických metod chovů a sběru

dat v přírodě' přes práci v terénu zaměřenou na testování ekologickýchhypotéz ažpo
moderní metody klasické mikroskopie, elektronové mikroskopie a analýzy dat.

Tato šíře metodická záběru je Sama o sobě chvályhodná. Problémem však je, že
autorka nebyla schopna při této šíři ýzkumu ve všech částech udržet stejně vysokou
úroveň vědecké práce' V diplomové práci se tak ve ýsledkové části mimo jiné

objevuje popisná kapitola 4'2 ,,Niektoré aspekty biológie vybraných druhov
vrtulovitých.., patřící spíše do klasické přírodovědy 19' století, v niž chybí jasně

poloŽené otázky,jejich rigoróznitestování a interpretace. Kapitola je směsí literárních

údajů a vlastního pozorování;jde opravdu spíše o pozorovánítež o výsledky.
Kapitola 4.1 popisující fenologické faze rostliny ve vztahu k sezónnímu vývoji vrtulí
je pak ukázkou typické chyby vědeckých zač,átečniků' Ce|á práce je na jednu stranu

příliš popisná (geologická charakteristika lokalit, podrobný popis druhů), ale cenné

ýsledky náročné terénní práce ztéto kapitoly jsou shrnuty pouze do tabulky' anlžby
byly dále rozepsány v textu' Přitom se přímo nabízí možnost udělat z těchto dat gra|'
popisující sezónní ..yvoj jednotlivých druhů vr1ulí ve vztahu k v1voji jejich
hostitelských rostlin; a protože jak rostliny tak|,rnyzjsou ektotermní organismy,
vyjádření časové škály na těchto grafech v sumách efektivních teplot od počátku
vegetační sezóny by vedlo k poměrně širokému zobecnění.

V dalších částech výsledků již vesměs jde o testování vědeckých hypotéz, ale úroveň
je kolísavá. Čast lrysledků je na úrovni předběŽných pilotních studií, které čekají na

exaktnější přístup. Ale objevuj í se i pasáŽe mnohem poučenější a bližší standardům

dobré vědecké práce. Cenné jsou jistě vysledky z kapitoly 4.3 o způsobech poškození
hostitelských rostlin, či klíč na určování larválních a kukelních stádií predisperzních
predátorů hostitelských rostlin' A kapitola 4.4 o vlivu vrtulí na reprodukční schopnost
hostitelských rostlin pak představuje přechod k moderní vědě na počátku 21. století'

doprovázený již publikovanou prací v impaktovaném časopise (Je poměrně typické,
že tento přechod je provézenpoklesem pečlivosti zpracovéní; jinak je totiž celá práce

zpr acov ána obdivuho dně pečlivě).

osobně mne zaqa\y wýsledky o stejné hmotnosti semen zma|ých a velkých rostlin,

ale větší hmotnosti Semen z centtáInícbnežlaterálních úborů; přesně totiž odpovídají

našim ýsledkům u bolševníku velkolepého (Heracleum mantagazzianum), stejně

jako vysledky o stejné klíčivosti všech nepoškozených semen. Z ap|ikačního pohledu

považuji zak\íč,oý výsledek, že naopak semena jakkoli poškozenážirem vrtulí
neklíčí vůbec; to je po mém soudu jistě proximátní příčina toho, proč jsou v severní

Americe vrtu|e schopné regulovat populace chrp. Zavelmi zajímavé a publikování

hodné ýsledky povaŽuji také pozorované efektyko$peíg+.p-9zuÍšsp.up hqiot-nost!

zdravých Semejr po napadení vrtulemi; takový ýsledek kompenzační reakce na
.ňápaďili pi.aut*.* sice není zce|aýjimečný' ale zda|ekaneníběžný.Totéžplatí i o

zjistěni, Že zdravá Semena se v přítomnosti hálek vr1ulí vyvíjela zcela normálně; tento

výsledek je totižv Íozpolu s všeobecně přijímanou představou, že přítomnost hálek

pozastavuje nutriční tok do sousedních r,yvíjejících se Semen.



Celá práce má velmi dobrou logickou strukturu a jak jsem jiŽ řekl, je zpracována
většinou velmi pečlivě, anavic, čtivě. Platí to zejména o velmi dobře zpracované
diskusi, kterábyvákamenem urazumnoha začátečníků. Je zjevné, že autorka se
v průběhu práce velmi rychle uěila * práce ve druhé sezónně je mnohem poučenější (a
bližší běžným standardům vědecké práce) nežv sezóně prvé. Celkově na mě práce
dělá velmi dobý dojem.

1t.

Otazky

V cílech práce mne Zannucuje opakování politické proklamace ing. Dirlbeka
z VURV (kterou jsem měl moŽnost v 80. letech v tomto ústavu osobně zažít) o
možnosti v>lužiti sledovaných vrtulí jako biologických regulátorů plevelů
v našich podmínkách. Vysvětlete prosím, proč může biologická regulace
zkoumaných c}rp fungovat v severní Americe, ale nikoli u nás.
V pracovních hypotézách uvádíte, že širší spektrum predispersních predátorů a
j ej ich v záj emná mezidruhová interakc e znamená účinněj ší působení bio agens.
Je skutečně pravidlem, že širší spektrum přirozených nepřátel vede k účinnější
regulaci cílového druhu? Zkuste uvést důvody pro a proti, včetně příkladů.
JestliŽe jsou vrtule více ohroŽeny parazitoidy v malýchnežve velkých
úborech' a to v důsledku nedostatečné délky kladélka parazitoidů pro
proniknutí k hostitelským vrtulím ve velkých úborech, mohou velké úbory
představovat refugia, ve kterych jsou vrtule chráněné před útokem
parazitoidtfl
B|ízce pŤíbuzné druhy vrtulí, vyvíjející se na stejné č,ásti téže hostitelské
rostliny' jsou jak hálkotvorné tak nehálkotvorné. Proč vedle sebe koexistují
obě týo strategie vylžiti stejného zdrojeb|izce příbuznými druhy? Zamys|ete
se nad adaptivností a ýhodami a nevýhodami (trade-off) každé z těchto
strategií'
Jsou známy teplotní charakteristiky vývoje (spodní práh qiruoje' Suma
efektivních teplot) zkoumaných druhů vrtulí? A jak dlouho dospělá vrtule asi
tak ž1je?
Co všechno lyjadřují ty,,fousaté krabičky.. na grafech č. 1,2,8, 9 a 11?

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě.
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