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Charakteristika a zaměření práce :  

 Posuzovaná práce se zabývá  stanovením  a popisem  účinků  juvenoidů a juvenogenů na   

modelové  druhy  hmyzu: ploštici Pyrrhocoris apterus a  mšici Acyrtosiphon pisum.  

 

 

Lze konstatovat, že práce tematicky plně zapadá do oboru Ekologie  UK  zejména v oblastech  

aplikované ekologie hmyzu, toxikologie a ochrany rostlin. 

 

 

 

Formální  stránka práce:  

 

Práci zahajuje   poměrně rozsáhlý  úvod a  kritický literární přehled včetně seznamu citací 

použitých literárních zdrojů.  

 

Kapitola 2 jasně a srozumitelně formuluje vědecké hypotézy předkládané práce. 

 

Vlastní práce má charakter souboru 3 publikovaných anglicky psaných prací v kvalitních 

recenzovaných časopisech, 1 posteru  a jedné části s nepublikovanými výsledky.  

Komentář 1 : Z mého hlediska  považuji   za škodu, že   anglické práce  nejsou  opatřeny 

rozšířeným abstraktem v češtině; práce by  tím byla jednotnější (tj. buď vše anglicky, nebo 

anglické práce doplnit o český abstrak).  

Neznám  přesně pravidla  ale abstrakt z  konference a kopii posteru bych  do  práce   

nezařazoval (pouze jako citaci).  Nejedná se o oponovanou formu publikace výsledků;   

formálně by měla být tato část práce spíše zařazena mezi nepublikované výsledky. (?) 

Komentář 2: Jedinou  formální drobnost, kterou jsem hnidopišsky našel byla v metodice již 

publikované práce  Jedlička a kol., 2007, Pest Management Science, 63:1026-1035.  … str. 

1028, 13 řádek odspoda : „using Burkhard microapplicator“; ačkoliv to  autory často svádí   

k přejmenování  výrobce, tak  fi.   Burkard  vyrábějící výše uvedené zařízení a další techniku 

pro zemědělské laboratoře se píše bez „h“.    

 

 

Práce je sepsána přehledně a bez formálních chyb ( nenašel jsem žádné překlepy) a citace 

literatury mají jednotnou formu.  V citacích literatury   jsem nenalezl formálních nepřesnosti.   
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Obsahová stránka práce: 

Detailní hodnocení obsahové stránky jednotlivých prácí není  nutné vzhledem k charakteru 

práce: tj.  souboru prací  publikovaných v kvalitních časopisech s vysokým IF.    Náročné 

oponentní řízení v těchto   časopisech dává záruku vysoké kvality práce. 

Lze vyzdvihnout   tematickou a mezioborovou šíři.  Předkládaná práce  nezahrnuje „pouze“ 

fyziologické či toxikologické experimenty  na vybraných vývojových stádiích   ale 

interpretuje  efekty  na dynamiku celé populace pomocí  tzv. „Life tables“. ( viz. práce 

publikovaná Jedlička a kol, 2007, Pest Management Science, 63:1026-1035).   Tím se vyhýbá    

častému  problému, kterému čelí úzce zaměření specialisté. Ti  často  presentují základní 

laboratorní  data  bez  informací o  chování  toxikantu či jiné biologicky aktivní látky na  

chování celé populace;   jejich  práce pak  mívají  mizivou  prediktivní hodnotu  pro využití v  

praxi.   

 

Dotazy a kritický komentář: 

 

Kritický komentář: 

Nemám k odbornému obsahu práce žádné zvláštní kritické  připomínky.  Po formální  stránce 

je práce kvalitně zpracovaná. Počet  a kvalita  publikací, ze kterých se práce skládá, je zcela 

přijatelný pro  úspěšnou obhajobu doktorské práce.   

 

Dotazy: 

Použitý  biologický materiál: V současné době jsou dokumentovány případy  rezistence vůči 

látkám s juvenoidními účinky.  Byly použité  terénní  kmeny mšic  testovány  na  citlivost 

k juvenoidům či jiným insekticidním skupinám? Existují  vůbec  případy zkřížené rezistence 

mšic  s tradičními insekticidy (např. s karbamáty)? 

 

Chemické látky: Ve vašem „mateřském“  ústavu (ÚOCHB) se pracuje s řadou látek, která 

má  mimořádné biologové účinky  ( tj. „ na úrovni  několika molekul na prstech“) . Jakým 

způsobem máte propracovaný  režim  v chovech, laboratořích či sklenících  hmyzu, aby 

nedocházelo  k neplánovaným expozicím  či  kontaminaci po předchozích pokusech?     

 

Efekty na vývoj a mortalita:  Ve vašich pokusech  jste sledoval efekty jak na vývoj tak 

přímo na mortalitu . Dotaz:   Některé typy juvenoidů a juvenogenů mají  nejen  juvenilizační 

efekty ( tj. ovlivňují vývoj  a plodnost) ale také „přímé“ toxické efekty. Byl pozorován u 

některé z testovaných  látek i  přímý (tj. letální) insekticidní efekt?  Pokud ano - bylo  to 

pouze u nymf nebo se to týkalo i dospělců. Pokud ne - existují nějaké registrované látky (či 

perspektivní  látky „ve vývoji“ ), které by tyto efekty na mšice vykazovaly? 

 

V Praze 6.4.2008 

 

V. Stejskal  


