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Typ, cíle a název DP Jde o empirickou studii s vhodně zvoleným názvem a s jasně definovanými 

hypotézami. 

 

Vlastní přínos a 

náročnost 

Náročnost práce je přiměřená až ambiciózní pro diplomovou práci. Věnuje se velmi 

aktuálnímu tématu a využívá nejmodernější metodické přístupy.  

 

Otázky a hypotézy Formulace a zdůvodnění cílů jsou jasné a vyplývají z rešerše. Provázání 

s ochranářskou, tedy potenciálně aplikační, tématikou, které se při studiu 

antropogenně ovlivněného říčního prostředí nabízí, by mohlo být silnější.  

 

Design, metody a 

data 

 

Design studie plně odpovídá cílům. Práce je velice hodnotná právě v množství 

sebraných dat. Metodický popis je dostatečný, pouze informace o tom, kdy odlovy 

ryb proběhly chybí. Text je uspořádán logicky a přehledně. 

 

Zpracování dat 

 

Určení velikosti trofických nik jednotlivých druhů na lokalitách je provedeno 

nejaktuálnějšími metodami datové analýzy v balíčku SIBER v programu R.  

Dále se provádí porovnání velikosti trofické niky a trofické pozice u eurytopních a 

reofilních druhů ryb napříč lokalitami. V této části autorka neposkytla jasný popis 

metody a správnou prezentaci výstupů. Testuje se rozdíl mezi dvěma skupinami 

druhů, což se obvykle provádí t-testem, tak ostatně vypadá i výstup uvedený v 

tabulce 14 a 15 (t-value), které bohužel neobsahují údaje o signifikanci testu a 

rovněž na tyto tabulky není v textu odkázáno. Vlastní text udává jinou statistiku (F-

value). Pro porovnání na základě celkové plochy elipsy se uvádí: (F1,74 = 6.372; p < 

0.0012) a odkazuje se na obrázek 33, který se ale v údaji o statistické signifikanci liší 

(p< 0.001). V metodické části se uvádí použití analýzy rozptylu s náhodnými efekty 

(ANOVA) a Kruskal-Wallisův test, který se zdá být zcela nepoužit.  

Při srovnání trofické pozice reofilních a eurytopních druhů už je text natolik stručný 

a nedotažený, že není sdělení smysluplné: na tabulku 16 není v textu odkázáno; 

obrázek 35 má nedostatečný a z části anglický popis, osa y nemá popis ani jednotky; 

statistiky v tabulce neodpovídají statistikám v textu jako u předchozích dvou testů a 

navíc není zřejmé, kde se vzal skoro desetinásobek stupňů volnosti (699 oproti 74 v 

předchozích dvou testech). V metodice by též mělo být uvedeno, zda a za použití 

jakých „baseline“ vzorků byla trofická pozice spočtena. Není jasné, zda platí údaj 

z úvodu o použití rovnice 2 uvedené na str. 10. Výpočet trofické pozice není banální, 

ale naopak velice diskutované téma, výstupy záleží na vhodné volbě baseline. Bylo 

by vhodné tuto část více rozepsat a především uvést do souladu aktuální rozpory. 

 

Presentace dat  Celkový koncept prezentace výsledků je zdařilý a přehledný. V úvodní či metodické 

části by bylo vhodné uvést mapku odběrových lokalit, která by ilustrovala pozici 

lokality na toku a částečně tedy i míru antropogenního zatížení. Obrázky ve 

výsledkové části jsou zvoleny vhodně, ale popisky jsou nedostatečné – není 

uvedeno, které parametry zobrazují grafy se standardními elipsami (TA, SEA, 

SEAc?) a chybí informace o počtu opakování pro jednotlivé druhy. Rozsahy hodnot 

na osách by bylo vhodné mít u všech grafů stejně, aby byly vzájemně dobře 

porovnatelné. Počet desetinných míst u vypočtených parametrů uvedených 

v tabulkách 3 až 13 se zdá nadbytečný. U grafů hodnotících vztahy na lokalitách 

(Laymanns metrics) často chybí vhodné popisky osy y, u obr. 28 a 29 i název grafu 

(rozsah δ15N a rozsah δ13C), a rovněž není vysvětleno, jaké body a jaké intervaly 

jsou v grafu zobrazené (mediány, konfidenční intervaly?). Obr. 35 je zcela bez 

popisků a celkově působí jako nedokončený. 

 

Interpretace dat 

 

Diskuzi považuji za kvalitní, vztahuje se k relevantní literatuře, ale místy nejde příliš 

do hloubky, což je asi dáno velkým rozsahem naměřených dat, která bylo třeba 

prodiskutovat. Diskuze o trofické pozici byla vedena s odkazem na naměřené 

hodnoty δ15N, ačkoli by bylo vhodnější (a sama autorka na to poukazuje na str. 49) 

srovnání na základě vypočtené trofické pozice, které odfiltruje vliv lokality samotné. 

Bohužel zcela chybí diskuze naměřených poměrů stabilních izotopů uhlíku δ13C.  

 

Literatura 

 

Práce předkládá zajímavou, věcnou a časově aktuální rešerši studií využívajících 

metody stabilních izotopů v ekologii ryb. Pouze místy vlivem nepřesného 

 



vyjadřování není zcela srozumitelná (např. str. 12 popis závěrů studie Beata et al. 

2017). Autorka ale nezapomíná ani na starší kánonické práce oboru. Naprosto 

převažují anglicky psané recenzované články, což je dáno tím, že odborné práce na 

dané téma v češtině téměř nevznikají. Je však třeba podotknout, že skriptům Stabilní 

izotopy a jejich použití v biologii a ekologii od Šantrůčka, Šantrůčkové a kol. 

autorce uniknout nemělo. Poskytlo by jazykový rámec a pomohlo by vylepšit nejen 

jazykovou stránku textu, ale i porozumění metodě samotné. Bibliografie nebyla vždy 

upravena do jednotného stylu (některé časopisy jsou vyjádřeny celým názvem, jiné 

zkratkou; oddělení jmen autorů je někde čárkou a jinde středníkem apod.). 

Logika textu a 

formální úprava 

 

Logická struktura textu je dobrá, jen na dvou místech by bylo vhodné upravit 

členění: str. 9 - text vztahující se k metodám analýzy izotopových dat by měl být 

vřazen do samostatné kapitoly, a ne společně s technikami měření poměrů stabilních 

izotopů; str. 41 - porovnání velikosti trofické niky na základě celkové plochy mělo 

být vřazeno společně s porovnáním na základě velikosti standardní elipsy do jedné 

podkapitoly. 

Obecnou a největší slabinou práce jsou nepřesnosti a nesystematičnost v 

terminologii stabilních izotopů. Překlepy se nicméně vyskytují i na místech běžného 

(neterminologického) textu (především str. 13 a všude v diskuzní části). Místy se 

vlivem nepřesného vyjadřování stává práce ne zcela srozumitelnou. Je zřejmé, že při 

dokončování práce nezbyl čas na jazykovou korekturu. 

 

Níže podávám výčet formálních nedostatků: 

Hodnoty nukleonových čísel se udávají v horním indexu, k čemuž v textovém 

editoru slouží formátování horního indexu a není vhodné obcházet to pouhým 

zmenšením velikosti fontu. 

Číslování stran by mělo začít až s začátkem vlastního textu práce, tedy od strany 7. 

Oficiální název naší instituce již není Univerzita Karlova v Praze ale Univerzita 

Karlova. 

Str. 2 první věta – chybí slovo že 

Str. 4 nepřesná terminologie vztahující se k metodám využívajícím měření poměrů 

stabilních izotopů; v abstraktu není obvyklé uvádět výsledky statistických analýz; 

SIBER není software ale balíček programu R (totéž na str. 19); stejné platí i pro 

anglickou verzi na str. 5 

Str. 9 standartní namísto standardní 

Str. 10, 15 a jinde – velké delta používané jako symbol pro faktor diskriminace se 

nepoužívá dohromady s malým delta používaným jako symbol pro izotopový poměr 

korigovaný na mezinárodní standardy 

Izotop uhlíku δ13C (str. 11 a dále v textu) správně by bylo poměř stabilních izotopů 

uhlíku δ13C 

Zvýšený obsah dusíku δ15N (str. 12 a dále v textu) správně by bylo zvýšený obsah 

těžšího izotopu dusíku 15N nebo vyšší poměr izotopů dusíku δ15N nebo vyšší δ15N 

δ15C (str. 13, opakovaně) správně by bylo δ15N 

Nejvíce obohacené a nejvíce ochuzené δ15N (str. 20, 24, i na dalších místech) 

správně by bylo rozdíl nevyšší a nejnižší hodnoty δ15N 

δ15N range překládáno jako rozsah kdežto δ13C range překládáno jako rozmezí (str. 

20) 

Nejvíce obohacena o izotop uhlíku δ13C (str. 22, 24, i na dalších místech) správně by 

mělo být má nejvyšší δ13C nebo je nejvíce obohacena o těžší izotop uhlíku 13C 

Str. 23 první řádka shora odkazuje na obr. 4, zřejmě má jít o obr. 9 

Nejméně jsou o uhlík obohaceny, nejvíce o uhlík je obohacena (str. 29) správně by 

mělo být obohaceno o těžší izotop uhlíku 13C 

Nejvyšší hodnoty δ15N (str. 38) – správně by mělo být nejvyšší rozsah hodnot δ15N 

 

výsledná 

známka 

 

Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a doporučuji ji jako podklad k 

udělení titulu Mgr. 

 

 



 

DOTAZY 

Vysvětlete prosím nesrovnalosti kolem testování rozdílu eurytopních a reofilních druhů popsané výše. Jaké testy 

byly ve skutečnosti použity?  

Byla srovnávaná trofická pozice počítána dle rovnice 2 uvedené na straně 10? Nebo se testovaly přímo naměřené 

hodnoty δ15N? Jaké nevýhody může mít druhý přístup? 

Na str. 21 u lokality Malšín píšete, že nejmenší niku měl tloušť (SEAc=0.509), ale mřenka má v tabulce 3 

uvedenu ještě menší (SEAc=0.075). Jakto? 

Na str. 32 píšete: „Jelec tloušť má překryv s ostroretkou (22%), cejnem (173%)...“; jak může být překryv větší 

než 100%? 

Jaké byly počty jedinců jednotlivých druhů na jednotlivých lokalitách?  

Popisujete efekt zvýšeného antropogenního tlaku na zvyšování δ15N popsaný v literatuře – pozorovala jste 

podobný efekt ve vlastních datech? Narůstalo δ15N baseline na toku Vltavy a Labe? Čím je tento nárůst 

způsobený? 

Ježdík obecný je charakterizován jako bentofág, jeho vysoké δ15N však vysvětlujete tak, že přechází na 

piscivorní strategii. Myslím, že vysoké δ15N může být zcela v souladu s bentofágní strategii. Víte, jak je to 

možné? 

Čím si vysvětlujete, že ostroretky z Rájova a Boršova mají netypicky vysoké hodnoty poměru stabilních izotopů 

uhlíku? Nemohlo dojít ke kontaminaci nějakou formou uhličitanu (sediment, schránky)? 


