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Invaze fytofágního hmyzu ve střední Evropě

Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Cílem práce bylo zpracovat rešerši o invazích fytofágního hmyzu ve střední Evropě.
Autorka si dále kladla dílčí cíle a) shrnout známé poznatky o invazním fytofágním
hmyzu, b) představit důležité zástupce c) najít nejvíce napadané skupiny rostlin a d)
zjistit, jakým způsobem invazní fytofágní hmyz ovlivňuje své hostitele.
Struktura (členění) práce:
Práce má abstrakt, úvod i závěr. Úvod by si zasloužil větší prostor, měl by více
vycházet z literatury a měl by mít jasnou logickou strukturu – takto je to spíše pár
odstavců sepsaných tvrzení, týkajících se práce. Úvod je zakončen cíli. Samotné
tělo práce je v zásadě děleno podle základních otázek (Pojmy, Rešerše, Interakce
rostlin a hmyzu) a dále vhodně navazují části o ekonomickém významu a početních
trendech fytofágních invazních druhů a náměty dalšího studia.
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Práce obsahuje na bakalářskou práci adekvátní množství literárních zdrojů, některé
části jsou však inspirovány převážně dvěma (jakkoli zásadními) pracemi (ŠefrováLaštůvka, Mlíkovský-Stýblo). Úvod obsahuje pouze jeden odkaz, naopak v závěru
není třeba znovu citovat již zmíněnou literaturu. Zbývající části obsahují dostatečné
množství citací převážně zahraniční literatury. Jestliže je práce cílena na
středoevropský prostor, očekával bych ale i více místních prací.
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
--Formální úroveň práce (obr. dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Práce má slušnou úroveň jak jazykovou, tak grafickou. Místy bych vytknul hovorové
výrazy, věty bez přísudku a věty bez faktického obsahu („výsledek ukáže až
budoucnost..“). Pokud autorka přejímá grafy apod., je třeba je popsat jako přejaté.
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Práce v zásadě splňuje vytčené cíle, čili do jisté míry shrnuje informace o invazním
fytofágním hmyzu v ČR, především za pomoci dvou souborných prací, které i
srovnává. Část popisující tři konkrétní systémy fytofág – rostlina pouze popisuje
známá fakta o druzích. Naopak část o vztahu počtu druhů v rostlinných čeledích a
rodech a počtech jejich nepůvodních fytof. hmyzích druhů je syntézou více zdrojů a
autorka se pokouší o vlastní závěry. K jejich podložení by se ale hodil spíše graf než
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tabulka. Také je třeba brát na zřetel, že srovnání se týká mono- a oligofágů a
polyfágní druhy jsou ze srovnání vyloučeny, čili nelze výsledek generalizovat jako
„nejvíce parazitované čeledi“. Další části práce (způsoby šíření, primární areály a
vliv fytofágního hmyzu na rostliny) jsou lépe kvalitně zpracované a poskytují
dostatek příkladů z literatury. V části o trendech autorka vychází z grafu, kde některé
časové intervaly nejsou stejné. Obecně působí práce jako trochu zmatená a
narychlo sepsaná. Přesto obsahuje docela slušné množství informací a ukazuje, že
autorka je schopna syntézy získaných poznatků.
Otázky a připomínky oponenta:
1) Můžete jasněji vymezit pojmy, které používáte a jejich případné překryvy: predace
x herbivorie, fytofág x parazit x herbivor x opylovač
2) Uvádíte, že relativně malý podíl nepůvodních druhů mezi hmyzem může být
způsoben krátkou dobou výzkumu a skrytým způsobem života – čili obecně
neznalostí. Jaké další vlivy mohou hrát roli? Jaký je podíl u jiných skupin živočichů?
3) Píšete, že pouze 1% druhů fytofágního nepůvodního hmyzu v ČR může
ovlivňovat biodiverzitu. Můžete uvést konkrétní případy a jak by k tomu mohlo dojít;
případně zda k tomu už někdy ve střední Evropě došlo?
4) Navrhněte způsob, jak účinně předpovídat možné budoucí fytofágní invazní druhy
hmyzu, pokud by člověk měl ideální/ dostatečná data.
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta

výborně
velmi dobře
Podpis školitele/oponenta:

dobře

nevyhověl(a)

Instrukce pro vyplnění:
• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací –
viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/pravidla
• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu: o.koukol@seznam.cz (pro
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o
obhajobě) osobně při obhajobě, nebo před obhajobou do šuplíku u sekretářky, nebo poslaný
na adresu: Ondřej Koukol, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha 2, 128 43.
Elektronický posudek zašlete nejpozději do 7. 9. 2011.

