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Posudek  na disertační práci  
 

Název disertační práce:    

¨ 

 

Feromonální komunikace v prekopulačním chování čmeláků (Hymenopetra, 

Apidae: Bombus) 
 

 

 

Autor:   RNDr. Oldřich Hovorka,  

 

 

 

Charakteristika a zaměření práce :  

 Posuzovaná práce se zabývá  různými aspekty feromonální  komunikace čmeláků.   Převážná 

část práce (jak prozrazuje i celkový název) má etologický charakter (např. část I. Prekopulační 

chování čmeláků, role feromonového značkování v prekopulčním chování) .  

Práci  se však zabývá   i  taxonomickými (např.   část  VI. Chemotaxonomical 

characterisation..) chemickými  a fyziologickými ( tj. chemické  složení feromonů čmeláků a 

jejich biosyntéza,  funkce labiálních žláz při sekreci různých  chemických komponent) 

aspekty  komunikace  čmeláků   (např. VII. ).   

 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že práce tematicky plně zapadá do oboru 

Zoologie UK.  

 

Formální  stránka práce:  

Práce má charakter souboru 9 publikovaných anglicky psaných prací v kvalitních 

recenzovaných časopisech.  Každá práce je opatřena rozšířeným abstraktem v češtině.  Tuto 

část práce doplňuje úvod, který uvádí čtenáře do širší problematiky na základě  kritického 

literárního přehledu včetně seznamu citací použitých literárních zdrojů.   

 

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

literatury mají jednotnou formu. Nicméně v citacích literatury  lze nalézt  řadu  formálních 

nepřesností  např. chybí tečky u některých zkratek časopisů, někde jsou časopisy bez mezer za 

tečkami jinde zase jsou mezerou odděleny. Značnou variabilitu  ve formě citací lze nalézt na i 

jedné straně: 

 str. 21,   druhá  citace    odzdola       -  „ Z. Vergl. Physiol.“     

 str. 21    třetí citace        odzdola      -  „J Kansas Entomol Soc „   

 str.   21   dvanáctá citace odzdola    -  „J.Comp.Physiol.“ 

 

 

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. 

 

Předkládaná disertace se jeví jako relativně homogenní celek vzhledem k tomu, že  se jedná o 

relativně úzký okruh výzkumných otázek ( tj.  chemická komunikace čmeláků).  
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Domnívám, se že   předložená práce  je příkladem toho, jak  mají současné disertační práce 

vypadat.  

 

 

 

Dotazy a kritický komentář: 

 

Nemám k odbornému obsahu práce žádné zvláštní kritické  připomínky. 

 Po formální  stránce je práce kvalitně zpracovaná - pouze nejednotnost v citacích časopisů je 

trochu zbytečná  chyba pro práci této úrovně. 

Počet  a kvalita  publikací, ze kterých se práce skládá, je na disertační práci  vysoce  

nadprůměrný.  Nicméně na většině není autor jako první nebo je  ko-autorem  poměrně 

velkých publikačních kolektivů (nejčastěji 4-5 autorů). Bylo by  tudíž   vhodné doplnit 

k obligátnímu  prohlášení, že „jsem tuto práci vypracoval samostatně“    ještě specifikaci   

procentuálního a tvůrčího  podílu (formulace hypotéz) na vypracovaných  publikacích;  pokud 

tak již ovšem nebylo učiněno jinou formou, kterou nemám k dispozici. 

 

 

 

V. Stejskal  


