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Předložená práce se jako celek nese v duchu „stručně, jasně, výstižně“, navíc jen s minimem 

překlepů či chyb, což mi, coby oponentovi, značně usnadnilo čtení a práci. Práce je velmi úzce zaměřená, 

s jasně stanovenými splnitelnými cíli a jednoduchým designem, využívá krásivek coby jediné modelové 

skupiny. Autorka měla dobře nakročeno k moderně pojaté koherentní DP, kterou by šlo rychle přetavit 

do podoby manuskriptu článku. Po formální stránce tak autorku chválím. Data jsou sebrána v přiměřené 

kvalitě a množství vzhledem k vytyčeným cílům práce. Výhrady mám k rozložení sběrů mezi sezóny 

(pro adekvátní posouzení časové dynamiky společenstev) a dále pak k minimalisticky zvolenému 

designu pro zastoupení lokalit (stejně jako abiotických faktorů) na minerotrofní části zkoumaného 

gradientu (více v otázkách 1 až 4). 

Žel, minimalistický styl se projevil negativně při práci se sebranými daty, kdy autorka provedla 

jen část z nabízejících se relevantních statistických analýz a podle mého názoru tak z dat nedokázala 

vytěžit maximum. Oceňuji jednoduchost designu, ale jedná se přeci jen o ekologickou studii, kde 

statistické zpracování představuje její podstatnou část (více v otázkách). Výsledky a zejména jejich 

následná diskuze vykazují známky časové tísně při jejich sepisování. Zasazení výsledků do širšího 

kontextu známých poznatků je tak chvílemi zbytečně povrchní a sráží úroveň práce. Pakliže byly 

modelovou skupinou mikrořasy, očekával bych srovnání výsledků DP zejména s výsledky podobných 

studií učiněných rovněž na mikrořasových skupinách, případně sinicích. Obrázky, tabulky a diagramy 

jsou názorné a doplňují text. Nicméně, u některých diagramů je opět znát nedotaženost, např. v podobě 

nečitelných popisků os či chybějící vizualizace druhové bohatosti na základě porovnání prostých počtů 

zjištěných druhů. Data, která vstupovala do analýz, jsou přehledně uspořádána v příloze. 

Celkově je předkládaná DP i přes zmíněné nedostatky dokladem, že autorka zvládla základy 

vědecké práce, dokáže se orientovat ve studované problematice a je schopna diskutovat a vyjádřit svůj 

názor, proto diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji stupeň „velmi dobře“. 

 

V Desné 25. 1. 2020 

Mgr. Martin Pusztai 

 

OTÁZKY: 

 

1) Hned úvodem se nabízí otázka, proč byla data nejprve sebrána vždy jen na jaře a následně dosbírán 

podzim druhé sezony, a ne rovnou 2x za sezonu (jaro, podzim)? Na podzim 2018 se navíc povedlo 

odebrat jen 21 lokalit (z celkem 36). Tuším správně, že za tím bylo zejména extrémní sucho toho roku? 

Které lokality jím byly více postiženy, minerotrofní či ombrotrofní, a proč? Přestože přímo v názvu DP 

je zmíněna „dynamika mikrořasových společenstev“, skoro nic jsme se o ní nedozvěděli. Testovaní 

vlivu času na strukturu společenstev bylo omezeno jen na srovnání jejich Bray-Curtisova indexu, jaké 

další vhodné analýzy či vizualizace by mohly být dále doplněny? 

 

2) Z abiotických parametrů byly měřeny pouze pH a konduktivita, přičemž konduktivita není v diskuzi 

vůbec zmíněna, proč? Co nám přesně hodnota konduktivity o zkoumaném prostředí vlastně říká a jaký 

je její ekologický význam pro mikrořasy? Jedním ze zmíněných důležitých parametrů na ombro-

minerotrofním rozhraní je množství živin, jak by šel tento parametr sledovat lépe a přesněji? 

 

3) A teď k pH a ombro-minerotrofnímu gradientu. Zatímco tedy ombrotrofní lokality představují de 

facto jeden extrém celého gradientu, minerotrofní lokality můžeme škálovat od pH kyselého až po velmi 

zásadité. V předložené studii vykazovaly i minerotrofní lokality pouze kyselé pH s průměrem 5, žádná 

lokalita nebyla nad 6 (byť s pH sign. vyšším nežli ombrotrofní). Čím to, že byl celý potenciální gradient 

takto zúžen? Byl to už původní záměr studie? Ať ano či ne, plyne z toho i nějaká výhoda? Nabízí se 



totiž otázka, zda zkoumané lokality označené jako minerotrofní nebyly ve skutečnosti spíše tzv. 

přechodovými rašeliništi, jejichž pH se v ČR pohybuje právě kolem hodnoty 5. Dále cituji z diskuze: 

"... (Euastrum ansatum, Tetmemorus granulatus a Cosmarium quadratum). Zmíněné taxony tedy lze 

považovat za indikační druhy minerotrofních podmínek..." Je či není tento výrok platný, pakliže ve 

studii nebyly zastoupeny jiné než na živiny chudé minerotrofní lokality? 

 

4) Dle analýzy Simper byl Cylindrocystis sp. nejdůležitějším taxonem pro odlišení obou typů rašelinišť. 

Čím to, když byl zároveň nalézán na obou typech rašelinišť? Při pohledu do datové tabulky je dále 

zřejmé, že se jednalo o jediný taxon, který se nedařilo určit do druhu. Jak je to s diverzitou tohoto rodu 

v ČR a jeho aktuální taxonomií? 

 

5) V DP mi chyběla hlubší diskuze výsledků v kontextu zjištění jiných prací, které se zabývají diverzitou 

a ekologií mikrořas (a sinic) rašelinišť. Vykazují krásivky na ombro-minerotrofním rozhraní shodné 

nebo rozdílné trendy v chování struktury a dynamiky jejich společenstev oproti například mnohem 

studovanějším rozsivkám? Existují, stejně jako u krásivek, i u dalších mikrořasových skupin nějaké 

taxony charakteristické jak pro extrémní polohy rozhraní, tak pro konkrétní část gradientu? A dále, NCV 

index založený na krásivkách je velmi specifický, kromě něj se při použití mikrořas coby bioindikátorů 

používá v Evropě řada jiných, běžnějších indexů, které například? Je něco známo o porovnání výsledků 

bioindikace či biomonitoringu při využití současně NCV indexu a jakéhokoliv dalšího z indexů (tj. zda 

dávají srovnatelné výsledky)? 

 

6) Velmi zajímavým poznatkem je obdobná ochranářská hodnota ombro i minerotrofních rašelinišť širší 

oblasti Krušných hor na základě hodnot již zmíněného NCV indexu, byť je NCV index u každého typu 

rašeliniště ovlivněn jinými faktory. Jsou zjištěné faktory v souladu s tím, co je obecně známo o vzniku 

těchto dvou typů mokřadních ekosystémů (myšlena doba vzniku a formování čistě přírodními procesy 

či lidskou činností)? Jaký další vývoj u obou typů společenstev se dá očekávat a potřebují tyto přírodně 

hodnotné mokřady nějaký management? 

 

POZNÁMKY POD ČAROU 

- Hodnoty rozptylu konduktivity nedávají smysl. 

- Počet druhů by bylo záhodno rovněž vizualizovat (třeba box-plot) a porovnat oba typy rašelinišť. 

- Byly „minerotrofní“ lokality dominovány rašeliníkem nebo jiným mechem (pokud si autorka ještě 

vybaví)? Právě mechorosty odrážejí ono rozhraní v ČR velmi dobře s charakteristickými taxony pro 

omro/minero/i přechodná rašeliniště. 

- v diskuzi je uvedeno: "Vzhledem k nízkému pH minerotrofních rašelinišť zahrnutých v mé studii se 

tyto lokality řadí mezi chudá slatiniště. Zřejmá odpověď krásivkových společenstev na ombro-

minerotrofii je kongruentní se závěry studií, které primární přirozenou hranici nacházejí mezi 

ombrotrofními a minerotrofními rašeliništi (Hájek et al. 2006) a nikoli mezi /ombrotrofními vrchovišti 

a chudými slatiništi/ a bohatými slatiništi (Wheeler a Proctor 2000)." - to nelze úplně tvrdit, neboť bohatá 

slatiniště nebyla zahrnuta do studie! Ano, rozdíl O x M se ukázal, ale hranice mohou být klidně nakonec 

dvojí, a sice O x M(chudá) x M(bohatá)! 

- Jak je to s příslušností (O/M) lokality č. 66 (řazena mezi ombrotrofní, ale má výrazně vyšší pH než 

ostatní, vysokou druhovou bohatost, a nejen dle NMDS se jeví jako jasně odlehlá hodnota při srovnání 

s ostatními ombrotrofními lokalitami)? 

- Nikde v práci nebylo zmíněno, co vedlo autorku tu k použití neparametrických analýz (NMDS, 

Simper) a tu k použití jednoduchých parametrických testů (T a F), na jakém základě byly analýzy 

voleny, zda byly u dat provedeny testy normality, případně porovnány výsledky parametrických a 

neparametrických testů. 


