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Posudek školitele na diplomovou práci Stanislavy Koprdové

Biológia vybraných pre-disperzných predátorov dvoch druhov nevadzi
Centaurea stoebeL. a Centaurea scabiosaL. (Asteraceae)

Diplomová práce Stanislavy Koprdové přispívá k rozšÍření pozrratků apřínozu nových faktů
v oblasti interakcí mezi rostlinnými a živočišnými organismy. Na konkrétním případě dvou chrp a
spektru firtof;ígních organismů _ hmyzu jsou studovány vybrané podstatné parametry Životních
cyklů jak rostlinných tak Živočišných zástupců ajejich vzájemné interakce.

Rostliny byly vybrany jako modelové a zánoveňs přihlédnutím k jejich hospodářskému
ýznamu jako potenciálních plevelů. Fýofagní organismy, především zístupci dvoukřídlého hmyzu
čeledi Tephritidae byly zvoleny také s ohledem na jejich mohté vyuŽití jako ýznamrtých pre-
disperzních predátoru omezujících reprodukční potenciál chrp.

Diplomová páce je tedy logicky členěna na část věnovanou z hlediska vzájemného vztahu
zásadním charakteristikrám pěti druhům pre-disperzních predátorů čeledi Tephritidae, tj. parametry
chování: vyběr rostliny, prekopulační, kopulační, ovipoziční chovríní, dále s tim spojené
morfologické chara}:teristiky jako Nat avelikost kladélka a puprárií vzhledem k Životním strategiím
sledovaných pre-disperzrích predátoru. Živottn strategie druhů čeledi Tephritidae se zásadně liší u
hálkotvorných a nehálkotvomých druhů, ježby|y obě proporcionálně při studiu zastoupeny.

Druhá část diplomové pníce je věnována fenologic$irn charakteristikám chrp ve vztahu k
pre-disperzrrím predátorům. Aktuálnost výběru chrp spočívá v tom, že oběbyly zEwopy zav|ečeny
do USA a šíří se; jedním z již apLikavaných posfupů omezovaní jejich šíření je využitipre
disperzních predátoru čeledi Tephritidae jako bioagens.

Logicky závěrečnou a nejrozsiáhlejší čast tvoři zpracování způsobu poškození květních
úboru a zejména Semen ato z hlediska kvantitativního (tj. počet semen, jejich hmotnost), tak i
kvalitativního (charakter a sfupeň poškození, klíčivost) a to u zdravýchipoškozených *ó*"o
zcenttéůnich i laterálních úborů, z velkých i mal;fch rostlin. To vše jsou dxa nutrra t objektivnímu
zhodnocení účinnosti pěti druhů čeledi Tephritidae jako pre-disperzních predátoru.

Téma předkladané diplomové pníce vyŽadovalo zv|ádnutimnoha metodiclich přístupů:
práci v terénr1maloparcelkové pokusy, laboratorní pokusy a testování a,p,a,ováii.'."lkého.ob;"*u
materiálu chrp, květních úboru a semen ke stďistickýmanalýziím, které komplexně hodnotí důiežité
aspekty vlivu pre-disperzních predátoru na reprodukční potenciálchrp. Dále iptacověnímateriá1u
pro morfologické studie kladélek a puprárií.

Cíle práce bylyjasně formuloviány ve čtyřech logicky volených hypotézách. S použitím
uvedených metod by|y získány adekvátní někdy překvapivé '.nýsledky, a srovniíny s doiud známými
literrámími údaji. Dky záuemí ve VÚRV bylo moŽro naplánovat a uskutečnit i časově, prostorově a
přístrojově náročné experimenty. Diplomantka pracovala samostatně a v souladu s časovým plránem
i parciálními cíli.

Strukturovanost této diplomové je v některých místech na úkor přehlednosti a českému
čteniffi někdy působí problémy slovenština a slovenská mluvnická skladba.

Diplomantka již některé ýsiedky své práce prezentovala na domácích i mezinrárodních
konferencích a seminiířích. Uveďme namátkou mezinarodní konferenci 23'd German conference on
weed biology ve Stuttgartu, a publikovanou práci v impaktovaném periodiku Jounral of Plant
Deseases and Protection, aktirmí účast na Zoologiclcých dnech v Brně v letech 2004 a2006 a účast
na 18 mezinárodním seminiáři českých a slovenských dipterologŮv zaÍí2005 v Koste1ci nad
Černými lesy.

Dále jsou připravovány pffspěvky na VItr Ewops!ý entomologiclqý kongresv září2006 v
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Izmiru a konferenci o ochraně rostlin v červnu 2006 v Ptaze.

Diplomová práce Stanislavy Koprdové sp|ňuje poža e na
katedře zoologie a doporučuji ji k obhajobě.
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