
Posudek oponenta na dizertační práci Ladislava Pekárika „ Distribution Patterns and Habitat 

Requirements of the Species of the Family Cobitidae in Slovakia“ 

 

Téma dizertační práce je velmi aktuální, protože sekavcovité ryby jsou pro svůj bentický 

způsob života mimořádně vystaveny působení kontaminantů, které se v sedimentech hromadí 

(často jsou využívány jako indikační druhy). Spolu s dalšími antropogenními zásahy do vodních 

ekosystémů to způsobuje, že jsou do různé míry ohroženy na většině areálu původního výskytu. 

Kromě toho jsou sekavci r. Cobitis velmi zajímavým objektem studia obecně biologického – 

hybridogeneze, polypoidie. 

 

Předložená práce je složena ze dvou publikovaných příspěvků v mezinárodním 

recenzovaném časopise (u jedné práce je uchazeč prvním autorem, u druhé spoluautorem – zde 

formálně chybí vyjádření spoluautorů o podílu  uchazeče na této práci) a dvou předložených 

rukopisů v recenzním řízení. Tyto práce jsou logicky propojeny společným úvodem a závěry. 

 

První publikovaná práce srovnává současný výskyt druhů Cobitis elongatoides komplex, 

Sabanejewia balcanica a Misgurnus fossilis se stavem před 50 - 60 léty. Výsledky umožňují 

posoudit aktuální stav populací jednotlivých druhů a jejich vývoj z dlouhodobějšího pohledu. 

Jsou bezprostředně využitelné pro ochranu těchto druhů. Cobitis elongatoides komplex je 

nejhojnějším ze sekavcovitých ryb na Slovensku, zajímavá je zejména zjištěná tolerance 

k organickému znečištění a schopnost kolonizovat člověkem vytvořené/sekundární nové biotopy 

(např. meliorační kanály), resp. rekolonizovat úseky toků, kde se zlepšila kvalita vody. 

- Předpokládám, že migrační schopnost sekavců zejména proti proudu je malá, takže jejich 

šíření musí probíhat z přežívajících populací. Dá se z dostupných dat odvodit něco o 

kolonizaci/rekolonizaci nových biotopů. 

 

Druhá práce analyzuje ichtyocenózy s výskytem studovaných druhů a jejich habitatové 

preference v povodí Dunaje a Tisy. Hodnocený soubor zahrnuje vysoce reprezentativní soubor 

přes 200 lokalit, což umožňuje přiměřené zobecnění poznatků. Vyplývá z ní preference 

primárních biotopů u S. balcanica, velká přizpůsobivost u komplexu C. elongatoides a perference 

sekundárních biotopů u M. fossilis. Na některých lokalitách se studované druhy vyskytovaly 

společně s více než 20 dalšími druhy ryb. Nejméně syntopických druhů bylo zjištěno pro piskoře. 

- V těchto případech lze předpokládat silnou mezidruhovou kompetici. Čím lze vysvětlit 

úspěšnost těchto „subtilních“ sekavcovitých ryb. Nejhůře ve srovnání vychází zdánlivě 

nejrobustnější piskoř.  

- Jaká je situace populací sekavcovitých ryb na lokalitách kam již pronikl invazní druh 

Perccottus glehni? 

 

Poslední dvě práce se zabývají rybími společenstvy dvou říček na východním Slovensku. Na 

Udavě byly studovány změny společenstev v podélném profilu málo ovlivněného modelového 

toku se zaměřením na S. balcanica na úrovni mezohabitatů. Na Uličce navíc mikrohabitatové 

preference tohoto druhu. Získané výsledky jsou velmi zajímavé a jejich publikace by neměla být 

velkým problémem. 

- Absence 0+ S. balcanica na studovaných lokalitách byla způsobena metodou odběru, 

nebo signalizuje neúspěšnou reprodukci druhu? 



- V rukopise 4. práce se opakuje termín „swallow water“, stejně tak v abstraktu dizertace. 

Nevím si s tím rady, nemělo tam být „shallow water“? 

- U publikovaných prací je poněkud jiný název v dizertaci a v abstraktu. Je to nevýznamný 

detail. 

 

Dizertační práce L. Pekárika je ucelenou studií výskytu sekavcovitých ryb na Slovensku 

s ohledem na základní ekologické faktory, které ji ovlivňují. Přináší nové originální poznatky, 

které jsou podpořeny odpovídajícím matematicko statistickým vyhodnocením. K práci nemám 

žádné významné připomínky, své dotazy míněné jako podnět k diskuzi jsem v textu napsal 

kurzívou. 

Celkově dizertační spis hodnotím jako velmi solidně odvedenou práci. Splňuje všechny věcné 

i formální náležitosti požadované na PřFUK. Doporučuji ji k obhajobě a po jejím úspěšném 

průběhu udělení vědeckého titulu PhD L. Pekárikovi. 
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