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Petr Klimeš je mým posledním obhajujícím studentem diplomního zaměření ekologie
a etologie katedry zoologie. Patří do poměrně velké skupiny diplomantů, kteří
pracovali pod mým vedením na entomologické tématu, anlžby přišli na fakultu jako



(

specialisté na určitou hmyzí skupinu. Velmi podstatná proto byla jeho spolupráce
s odborným konzultantem, Dr. Pavlem Saskou z VURV v Praze.Ruzynl, ja\<oŽ t

zázemi a zkušenosti s řešenou problematikou' které, zejména zásltrhou Dr. Hoňka a
Ing. Martinkové, toto pracoviště postupně nashromážďtlo. PodílPavla Sasky na
vzniku diplomové práce je kaŽdopádně nepoměrně vyšší neŽ můj a rád bych mu tottto
cestou r'rpřímně poděkoval.

Bylo velmi zajimavé sledovat vývoj Petra Klimeše od počátečního stádia nadšeného,
ale nezkušenélro studenta, až po tuto závěrečnou fází odevzdání diplomové práce' Petr
prošel neobyčejně ryclrlým vědeckým vývojem a dnes ho Ize povaŽovat za lrotor,ého a
kompetentního vědeckého pracovníka v oblasti ekologického výzkumtr. Formálně o
tom svěclčí nejen ťtroveň předkládané práce, ale rovněŽ výsledky jel"ro stáŽe na
univerzitě v Aarhusu (Dánsko) v rámci programu Erasmus, a zisk prestiŽního postu
doktoranda v týmu prof. Vojtěcha Novotného, zabývajícího se výzkumem hmyzí
diverzity v tropické oblasti Papua-Nová Guinea. Dokladem získaných kompetencí
v rámci plogramll Erasmus je anglická příloha diplomové práce, tvořená seminární
prací z kursu ',Multivariate 

analysis of ecological data.., která zpracovává terénní data
diplomové práce.

Pokud jde o věcné známL<y kompetencí z diplomové práce, rád bych zdůrazntI Petrovu
schopnost jasného a srozumitelného psaní sloŽitého odborného textu a jeho schopnost
proniknout do tajů adekvátního způsobu analýz experimentálních dat. Je spíše
výjimečné, Že diplomant je schopen, tak jako v případě Klimeše, veškeré statistiky
spočítat a interpretovat samostatně. Velmi kvalitní je po mém soudtr ale nejen
experimentální část práce; rešeršní části svědčí o autorově vysoké kompetenci i

v oblasti práce s literaturou.

Práci jednoznačně doporučuji k úspěšné obhajobě.
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