Abstrakt
Dizertační práce se zabývá fylogenezí parazitických vosiček z čeledi Torymidae
(Hymenoptera: Chalcidoidea) a evolucí jejich parazitických životních strategií. Celkově práce
obsahuje obecný úvod do fylogeneze a klasifikace čeledi Torymidae, čtyři články
publikované v mezinárodních vědeckých periodicích a jeden rukopis. Cílem práce bylo
navrhnout fylogenetickou pozici Torymidae a ostatních čeledí v rámci nadčeledi Chalcidoidea
(článek I a II). Proto byla sestavena supermatice sekvenčních (molekulárních) znaků dvou
ribozomálních genů (18S rDNA a 28S rDNA) pro 649 druhů chalcidek. Nicméně bylo
zjištěno, že čeleď Torymidae je pravděpodobně polyfyletickou skupinou, kdy podčeleď
Megastigminae se jeví jako nepříbuzná podčeledi Toryminae (článek I). Monofylie
Torymidae byla potvrzena až v navazující studii (článek II) zaměřené na společnou analýzu
jak molekulárních, tak morfologických znaků. Pro tuto publikaci byla využita online databáze
pro skórování 233 znaků u 300 zástupců ze všech čeledí Chalcidoidea. Na rozdíl od předešlé
studie (článek I) byly také naznačeny možné příbuzenské vztahy čeledi Torymidae
s čeleděmi/podčeleděmi Ormyridae+ Colotrechninae nebo Cerocephalinae+Diparinae. Další
článek (článek V) byl zaměřen na detailní studii fylogeneze v rámci čeledi Torymidae.
Celkem bylo sekvenováno 5 genů (18S rDNA, 28S rDNA, EF1α, COI a Wg) u 226 zástupců
reprezentujících 45 ze 67 popsaných rodů ze dvou podčeledí (Megastigminae a Toryminae)
čeledi Torymidae. V rámci studie byly uvnitř podčeledi Toryminae potvrzeny všechny dosud
uznávané triby a navíc stanoveny dva nové triby (tj. Boucekini, trib. nov. a Glyphomerini trib.
nov.). Nicméně monofylii čeledi Torymidae se opět nepodařilo prokázat. Namapováním
vybraných znaků na fylogenetický strom bylo zjištěno, že larvy společného předka podčeledi
Toryminae byly pravděpodobně původně ektoparazitoidi hálkotvorného hmyzu v palearktické
oblasti. Životní strategie, hostitelé a rozšíření společného předka Megastigminae zůstaly
nerozřešené. Mimo fylogenetické studie obsahuje dizertační práce také dva taxonomické
články (článek III a IV), ve kterých jsou popsány dva nové rody (Boucekinus Janšta
& Hanson, 2011 a Chileana Janšta & Křížková, 2013) a 6 nových druhů z čeledi Torymidae
z Jižní Ameriky. Tyto nové taxony představují velmi zajímavé a důležité linie čeledi
Torymidae.

