
oponentský posudek magisterské diplomové práce Petra Klimeše: Sezónní dynamika tří

druhů rodu Antara (Coleoptera, Carabidae) a jejich úloha při predaci Semen

Vlastní diplomová práce sestává ze !O3 stran textu, tabulek, grafu a fotograírí' Tyto přílolry

jsou částečně so.-,siředěny na lronci práce, částečně roztroušeny mezi textem, ale nikoli

uloŽ.,.y po jeclné přesně na místo v textu' kde se o nich píše. Toto šetření barevné tiskárny

přidělává pia.i etó,.,aři. Mimoto je k česky psané diplomové práci přiloŽerr anglick1 
1sanÝ-l

ieport zkirzu Mnohorozměrné ana|ýzy ekologiclých dat' absolvovaný uchazečem v Alhusu---

1,1,c1ávaný za jednr-r z příloh o rozsahu 20 stran. Tento samostatný článelt se zdábý biologicky

a matematicky zcela v pořádku a dále ho podrobně nehodnotím. Pouze upozorňuji na

ne g4ryslnoupresno st některých čí s el (ti síci ny oÁ),
-V 

diplo-ové práci oceňrrji por-ržívání některých ne ještě zce\a všeobecně zaŽttýcl.r výrazťl

jako ,,mortalita semen,,, nazýiání střevlíků (kvapníkťr) ,,predátory Semen.. apod. Dolronce

rnne překv apt\ výra4,,biologitké herbicidy.l pro granivorní střevlíky. Dále je clrvályhodné. Že

r,e spojení s irdaji o'poei..'"'trevlíkťl chycených clo zemních pastí autor nepíše o abundanci

brotrkťt a jejich popjační dynamice, aie o aktivitě broukťl. V sor-rvislosti s tím chci poloŽit

první otázltu:
1) Jakým zpťrsobem by šla odhadnout skutečná početnost populace (abr-rndance)

nělcerýclr drulrťr na dané lokalitě v určitém lrrátkém období?

Autor uvádí lrypotézu o niŽším počtu odchycenýclr samcťr díky pouŽití rozšířených c1rodic1el

předrrílro páru nohou k ťrniku z kelímku, který tvořil zemní past.

2) Bylo něco takového skrrtečně pozorováno?

Formální clryby jsou nečetné, trochu více pravopisných chyb jsem zjistil a opravil tuŽkou

v diskuzi' Mými poznámkami znehodnocenou diplomovor"r práci posílám po kolegovi.

Některé námitky. SÓrensenův a Shannon.Weaverův index mají jako jakáko1i jiná měřená

hodnota srnysl teprve při širším porovnávání - br-rď mezi jednotlivými pokusy v rámci práce

nebo s literárními úd;ji. Ale porovnávat nelze jen dvě čísla; jsou potřeba sotůory čísel.

z kterých lze vypočítat napříklaclprůměr arczptyl a nějaký statistický test'

V práci se óbjevuje spousta itozit1'.t' veličin jako např. hmotnost Semen spotřebovaná

jeciincem za časový úsek. Autor směšuje názvy takových veličin s jejich jednotlrami, což

nepťrsobí clobře. Í,i.i-o obludností je pak uvedení prťrměrné maximální teploty Za

několikadenní časový ťrsek s jednotkou (teplota . deď').
3) Jakáje správnájednotka?

V sloŽitém p1.ui.,.^ statistických testťr najdeme třeba formulacl že ,,kaŽclý drtrh (stŤevlíka)

reagoval na určitý druh semena jinak' následovaly konkrétní jednocestné ANOVY... Jak to

autór ví, Že střel'líci reagovali jinak? Je to sice na první pohled r.idět v grafech, ale v talrové

statisticky dobře podloŽJné práci, jako je tato, bych očekával, Že to bucle Vyvozeno z interakcí

mezl faktory dvoucestné ANoVy.
AnalýzamnoŽství zkonzumovanýclr Semen vzÍaŽená na hmotnost imaga by byla daleko

přírrosnější jako ANCoVA, kdyby se jednotliv á zvíÍata váŽl,Ia' To je přece metoclicky r,elmi

iednoduché.
V graf.u i a moŽná i dále jsou rťrzné časové úseky na ose X (šest aŽ dvanáct clní)

znázorněny stejně širokými intervaly. V celém českém textu jsou chybně potržír,ány desetinné

teČ'ky místo Čárek.
V iliskrrsi je zmiňor,án vziah aktivity střevlíků a počasí, ve výsledcíclr však Žáďná ana|ýza

těchto vztahů není, pouze grafy ukazující podobný prťrběh čar.

;' 
- jul. bý o;ypadai i.,t ic.hto iztahtfl (eclnodušší neŽ jak je zpracován r, příloze 1 1)

Jinak v diskuzi arrtái vyvo zlje zdat rozumné a podloŽe né závěry , Pozornost si zaslouŽí počet,

ale i časové rozpětí cltovaných pramenů.



/ Ve srovnání s faunou střevlíků různých agtocenóz, které jsem měl moŽnost kdy
analyzovat, je ve zkoumaném sadu dost vysoký počet druhů, překvapivě malá dominance a
velké zastoupení chráněných prskavců. Proto se domnívám, Že by za samostatné opublikování
stála i cenologická část práce. Potravní pokusy s kvapníky jsou pak nepochybně vhodným
materiálem pro standardní vědeckou publikaci.

objev zvláštního chování larev Amara similata s vytvářením úkrytů by stálo za to dáIe
sledovat.

Závažnédotazydokonalostpřed1oŽenépráceneumožňLúMii--
hodnotit klasifikačním stuoněm vÝborně.
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