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Sekavcovité ryby obývající Palearktickou oblast, tedy monofyletická linie tzv. „Northern 

clade“ sensu Šlechtová et al. (2008) byly dlouho na okraji odborného zájmu. Jsou to malé (až 

na piskoře z okruhu M. anguilicadatus, kteří se ve východní Asii hojně chovají, genově 

manipulají, ale především pojídají, ostatně ve východní Asii se pojídá všechno), drobné 

rybky, zahrabané v substrátu, chytnou se i při ichthyologickém průzkumu zřídka (pokud se na 

ně nejde cíleně, ovšem), takže do příchodu biodiversity do našich krajů byly totálně 

nezajímavé, údaje o nich se v učených kompendiích přepisovaly z těch zřídkavých a vlastně 

neúplných zdrojů; u nás o tom svědčí veledílo Fauna ČR a SR – Mihulovci a ryby, ale jev je 

to pan-evropský, což dosvědčují i jiná taková veledíla. Zkrátka byly to zlaté doby, kdy se 

sekavec písečný vyskytoval od Anglie po Japonsko. Pak, ale se zjistilo, že je tomu zcela jinak, 

byly objeveny asexuálně se množící hybridní komplexy v rodu Cobitis, jejichž rozšíření, 

vznik a evoluční dynamika nemá mezi asexuálními obratlovci obdoby. Ruku v ruce 

s biodiverzitou dorazily také vymoženosti molekulárně genetických metod a zpracování 

těchto speciálními programy probudilo k životu nauky jako jsou fylogeografie a fylogenetika. 

A hle, najednou těchto rybek bylo daleko více druhů, dokonce sám rod Cobitis je (nejen) 

v Evropě, ale je polyfyletický, neboť skrývá několik linií evidentně vyžadujích samostatný 

rodový status. Je ale zřejmé, že náhled do biodiverzity sekvcovitých ryb klade mnoho otázek 

dalších a nikoliv nevýznamná, spíše naopak – velevýznamná, je otázka úlohy a postavení 

těchto rybek v ekosystémech, jejich požadavky na habitat, jsou přece jen bytostně vázany na 

substrát, který obývají a to v míře, která je u našich ryb naprosto neobvyklá. Rozepisuji se 

takto rozvláčně o sekavcovitých rybách ne proto, abych ukázal, že o nich něco vím (jakože 

vím), ale proto abych náležitě zhodnotil a jaksi zasadil do kontextu neobyčejně aktuální téma 

předložené habilitační práce. Práce je založena na dvou primárních (čili publikovaných 

v časopisech honosích se indikátorem IF databáze WoS společnosti Tomson Reuters) 

publikacích v časpise Folia Zoologica, tedy oponovaných externě (i když u FZ mám u tohoto 

momentu oprávněné pochyby, ježto právě publikace v monotématických rybologických 

číslech jsou oponovány, řejněme, nešťastně) a dvou rukopisech zaslaných do časpisů Biológia 

Bratislava a River Research and Applications. Témata prací jsou jednak přehled rozšíření 

sekavcovitých na Slovensku a změn jejich distribuce (chvályhodné pokračování zde dříve 

hojně pěstovaných faunistických studií, kde mají slovenští kolegové před námi značný 

předstih), jednak obrácené na biotopové preference, mezidruhové asociace a mikrohabitatové 

nároky. Jakkoliv nejsem a nebyl jsem polní rybolog, přece jen něco pamatuji a umím si 

představit enormní časové a pracovní nároky řešení obdobných témat. Nikde jsem o tomto 

aspektu v disertaci nenalezl zmínky, ale množství odvedené práce při sběru dat muselo být 

gigantické a když si představím, co práce bylo se získáním všech dat pro uvedené práce, tak je 

mi mdlo. Disertační spis je podán v jazyku, o kterém se disertant domnívá, že je to angličtina, 

to je chvályhodné a snad by tomu i English native rozuměl. Za velký klad pojetí disertačního 

spisu považuji skutečnost, že se disertant nikde, ani byť větérkem vánku, neotřel o problémy 

spojené s dosud nejasnými problémy taxonomickými, zejména rodu Sabanejewia, oříšku to 

k budoucímu luštění. Přesto bych se rád zeptal disertanta v rámci rozpravy, co si tom myslí, 

zejména v souvislosti s úžasnou diverzitou rodu Barbatula. Jak je to s validitou Vladykovova 

S. montana a zda předokládá nález S. baltica příslušném úvodí Slovenska. 

Skutečnost, že jednak je práce založena na publikovaných nebo připravovaných studiích a že, 

druhak tomu až zas tak úplně nerozumím odborně, velmi omezuje moje možnosti oponenta a 

proto se ptám – proboha, co lze na tom ještě oponovat? Záchranou by možná byl úvodní 

komentář. Ten je však podán na dvou a jedné třetině strany strany (2+1/3) (sic!). Je tedy 

informačně skoupý, stylem až vojácky strohý a určitý rys, řejněme, odfláknutosti a 



uspěchanosti (abych už proboha měl ti disertaci za sebou) se přehlédnout nedá. Na druhé 

straně je ale pravda, že u každé ze studií zahrnutých do disertačního spisu je připojen úvodní 

komentář, který by obecný úvod mohl nahradit. Mám však nejasný pocit, že tento úvodní 

komentář by měl být trochu rozsáhlejší a ne pouze několik obecných tvrzení. Tato formální 

námitka má obecnější rozměr otázky – jak vlastně mají vypadat disertační práce? Dnes je 

standardem téměř všude soubor publikovaných prací a „uvaří“ se k tomu více (jako je to zde, 

ale mohlo by to být lepší) nebo méně podařený úvod (jako jsem tomu byl svědkem před 

časem na slovutném učilišti Karlově, kde úvodní část byla rozsahem stejně dlouhá jako 

Poděkování, jen s tím rozdílem, že Úvod byl psán s řádkováním 2, zatímco poděkování 

s řádkováním 1.5!). V jedné rovině je to v pořádku, disertant se vyučuje na vědce a publikace 

dokazuje, že zvládl řemeslo, na straně druhé výchova vědce (nebo jemu na roveň postaveného 

vzdělání) není jen produkce publikací (jak se dnes s dovolením fedruje na univerzitách, 

protože to školám vyhovuje, ježto jim nabíhají body v kávovém mlýnku). O tomto tvrzení 

jsem s mdlobnou jistotou přesvědčen - disertace by měla prokázat schopnost disertanta 

formulovat problém, srovnat a precizovat myšlenky a také prokázat kultivované užívání 

rodného jazyka. Říká se tomu vzdělání, což není jen suma dovedností a znalostí, prosím! Na 

německých univerzitách se klade důraz právě na tento moment, text se odevzdává oponentům 

před svázáním a teprve po vypořádání námitek a komentářů se disertace formálně dokončuje. 

Tolik na okraj. 

 Uzavírám konstatováním, že se dle mého soudu jedná o zdařilý a v daném oboru 

nadprůměrný disertační spis a doporučuji komisi jeho příznivé přijetí a po tomto (= příznivém 

přijetí) udělení příslušné titulatury PhD. 
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