
 Strana 1 

Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 

Jméno posuzovatele: Mgr. Ondřej Simon, PhD. 
 

Datum:30.6.2020 
 

Autor: Radek Zolich 
 

Název práce: 
 

  

 Ekologie postlarválních stádií třídy Bivalvia 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cíl rešerše je stanoven stručně a jasně. Otázky spojené s ekologií mlžů po ukončení 
první larvální fáze (trochofora nebo glochidium) jsou dosud málo prozkoumané, 
současně s tím roste potřeba studia tohoto životního stádia, a to jak z důvodů čistě 
odborných, tak s ohledem na potřeby ochrany přírody. 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce má standardní strukturu a rozsah, který je v souladu s podmínkami pro 
bakalářské práce platnými na PřF UK. Vlastní rešerše je vhodně rozčleněna na 
kapitoly, počínaje stručnou charakteristikou variant larválního vývoje, přes souhrn 
faktorů působících zejména v mořském prostředí až po část zaměřenou na sladké 
vody. V závěru pak autor stručně zasazuje problematiku do kontextu kritického 
ohrožení biodiverzity velkých mlžů, kteří patří v sladkovodním prostředí mezi 
nejohroženější skupiny živočichů vůbec.  

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použila autorka v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Použité zdroje jsou v textu správně citovány. Sekundární citace nebo internetové 
zdroje jsou označeny a vyskytují se pouze 3x. Rozsah zpracované literatury je pro 
potřeby BP dostatečný. Při náhodném prověření jsou všechny zdroje uváděné 
v seznamu v práci citovány.  Vysoce hodnotím, že se autor neomezil jen na nové 
elektronicky dobře dostupné práce a ponořil se v hledání informací v případě 
chybějících soudobých prací (např. o chování juvenilů) i do starších článků nebo 
monografií. 
 Jistě existují i další články a texty poukazující na zvolené téma, které nebyly 
excerpovány, avšak pro udržení čitelnosti a stránkového rozsahu práce považuji 
počet zdrojů za adekvátní.  Autor vhodně kombinuje souhrnné práce (na začátku 
kapitol pro uvedení do tématu) s detailními dílčími studiemi zaměřenými na 
jednotlivosti v následujících částech.  
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce je pouze rešeršní. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální stránka práce dělá dobrý dojem. Grafika je střízlivá, přehledná. Obrázky 
považuji za vhodně vybrané a dobře ilustrující základní struktury a procesy.  
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Autor věnoval hodně práce stylistice textu, některé části pro zlepšení jazykové 
úrovně několikrát kompletně přepsal. Text je nyní čitelný, téměř bez anglikanismů.  
 
Dle mého názoru se autorovy podařilo srozumitelně a stručně vyjádřit 
komplikovanou problematiku.  
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce byly dle mého mínění splněny.  
Student přistupoval k práci svědomitě a postup práce pravidelně konzultoval. Nutno 
však přiznat, že prodloužení termínu odevzdání její kvalitu výrazně zlepšilo. Pro 
další kvalifikační práce je nutné začít dříve, aby byl čas na vždy potřebné 
vylepšování již hotového manuskriptu.  
 
Rešerše je komplexní a přináší v českém jazyce dle mého povědomí první souhrn 
ekologických faktorů ovlivňujících složitý životní cyklus mlžů v jeho nejrizikovější 
vývojové fázi. Za velmi přínosné považuji propojení poznatků z výzkumu mořských a 
sladkovodních druhů. Taxonomicky se sice jedná vesměs o velmi vzdálené skupiny 
(s výjimkou několika málo sekundárně sladkovodních taxonů jako jsou například 
rody Dreissena nebo Corbicula), avšak ekologicky žijí raná postparazitická nebo 
postplanktonní stadia v mělkém hyporeálu v zásadě podobným způsobem života. 
 Mezery v poznání, viz např. kapitola 4.2.1, ukazují na volné pole pro navazující 
vlastní výzkum, který autor plánuje v rámci DP. Tím myslím byl přesně naplněn účel 
rešeršní bakalářské práce.  
 
 

Otázky a připomínky školitele: 
 
Rešerše mohla jít v některých kapitolách více do hloubky. Některé tyto oblasti by 
mohl student objasnit v níže uvedených otázkách: 
1) V kapitole 2.3.1. Strategie pro infekci hostitele na jejím konci uvádíte, že druh 
Margaritifera margaritifera infikuje hostitele glochidiemi bez zvláštních adaptací jak pro 
přichycení (chybí háky a ostny) tak pro lákání hostitele (glochidie jsou volně vypouštěny 
do proudu). Má tato absence sofistikovaných rozmnožovacích adaptací také efekt na 
distribuci subadultů a dospělců v toků? Při náhodném nálezu schránky, lze nějak poznat 
subadultního a adultního jedince? Jsou spíše shlukovitě nebo náhodně rozmístění? 

2) Jaké nejsložitější adaptace pro infikaci hostitele glochidiemi lze nalézt? Proč se 
tyto adaptace liší v Severní Americe a Evropě? 
3) Uvádíte, že cituji „Společně s raky patří sladkovodní mlži podle dostupných dat IUCN 
mezi skupiny s největším počtem vymřelých a ohrožených druhů“. Čím si tento jev 
vysvětlujete? 

Ze sepsané práce má pocit, že se autor v tématu dobře orientuje, což se mu bude 
v jeho dalším zaměření jistě hodit.  
 

Návrh hodnocení školitele  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele: 
 
 

 


