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Předkládaná diplomová práce navazuje na dřívější pokusy s líhnutím efipií D. obtusa  
a cílem bylo zjistit vliv suboptimálních podmínek na líhnutí trvalých vajíček izolovaných ze 
sedimentu, kdy byly manipulovány se světelné podmínky. Dále byl sledován vliv samotné 
izolace efipií ze sedimentu. Úvod a literární přehled přinášejí dostačující uvedení do řešené 
problematiky. Cíle práce jsou jasně definovány a podařilo se je  prakticky beze zbytku naplnit 
a odpovědět na hlavní testované hypotézy. Zvolená metodika a pracovní postup odpovídají 
vytyčeným cílům a vykazují zkušenost s prací s efipii, která se projevuje v relativně 
shodných výsledcích opakovaného pokusu mezi dvěma lety. Získaná data jsou vhodně 
použita pro prokázání závěrů z práce a dostatečně porovnány s dostupnými literárními údaji. 

Formální úroveň práce je dobrá, bez pravopisných chyb a s minimem překlepů 
Celkově je práce logicky uspořádána, je psána stručně a sozumitelně, a ačkoliv níže vyslovuji 
kritické připomínky, byla bych ráda, kdyby posloužily jako podněty k vylepšení pro budoucí 
nakládání s daty. Rukopis má publikační potenciál, a to jak s výsledky z pokusů s osvětlením, 
tak také se zajímavým, a především kvantifikovaným, pozorováním jedinců, kteří 
jednoznačně ukončili diapauzu, ale současně nedokončili vývoj, protože jak Martina 
podotýká, tento jev není v literatuře o perloočkách běžně rozeznáván a diskutován. 

Závěrem konstatuji, že práce splňuje požadavky kladené na magisterskou práci  a 
proto ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji ji hodnotit stupněm velmi dobře, vzhledem 
k některým nejasnostem a nedostatkům rozebraných níže.

V Českých Budějovicích, dne 7.9.2010
Mgr. Ivana Vaníčková

Připomínky a otázky:
1. Metodika

Zásadnější nedostatek: přesné provedení pokusu s osvětlením mi nebylo jasné až do 
přečtení výsledků – v metodice chybí mi jasná formulace kolik efipií bylo použito v které 
variantě, protože jinak velmi ilustrativní obrázek č. 8 s filtry se stává zavádějící, že snad se na 
jedné destičce vystřídaly všechy varianty osvětlení.

Dle metodiky byla po dokončení pokusu všechna nevylíhlá, ale zachovalá vajíčka 
podrobena testu živatoschopnosti. Chybí mi v metodice upřesňují údaj jak vlastně, zda byla 
tato vajíčka ponechána v efipiiích či izolována a také po jakou dobu  byla tato vajíčka 
sledována. Pokud jsem nepřehlédla, o výsledcích testu se dále vůbec nezmiňuje. 

Jak byly rozlišovány vajíčka, která ukončila diapauzu? Byly to pouze neonaty stále 
uzavřené v membráně, či jedinci s jedním okem, se dvěmi, či bez, a  nebo také vajíčka, který 
teprve později započala vývoj a prostě to jen „nestihly“ za 21 dní trvání pokusu?

Jak je sledovaná tůň hluboká (ačkoliv z obrázků si lze částečně domyslet), jaká  je zde 
nashromážděna vrstva sedimentu od vytvoření a jaký je podíl organického spadu? (Například  
z dat jiných studií).



2. Výsledky 
První odstavec výsledků patří do metodiky.

Druhý zásadnější nedostatek ohledně výsledků k obrázku č. 16.: v samotném obrázku 
rozhodně chybí vysvětlivka, co znamenají černé čáry. Sice se dá odtušit, že to budou 
výsledky regrese... V textu ohledně vlivu světla na počet aktivovaných vajíček – co znamená 
„pouze malý trend“ při hodnotě p= 0,007? Podle přiložené hodnoty průkaznosti bych se 
nebála použít slov o průkazném vlivu množství světla na počet aktivovaných vajíček. Ale 
především, z metodiky vyplývá že byla použita lineární a logistická regrese, text výsledků je 
napsán tak, že budí dojem, že pro aktivovaná byla použita logistická regrese, pro dokončená 
vylíhnutá lineární. Ptám se tedy jak to přesně bylo, proč byla zvolená která regrese a kde jsou 
regresní rovnice s koeficienty sklonu a vysvětlenou variabilitou? Pak by formulace o „malém 
trendu“ mohla mít své ospravedlnění.

3. Diskuse a citace
V textu ojedinělě  není citováno jednotně (při více citacích k jednomu jevu roky 

nejsou chronologicky). V seznamu použité literatury se Martina nevyhnula chybám, kdy 
několik autorů v seznamu literatury zcela chybí (Brown and Carpelan 1987, Hanski 1988, 
Strüder-Kypke 2000); a několik naopak přebývá (De Stasio 1990, Kasiyama et al. 2010, 
Menu et al. 2000). V seznamu jsou také drobné nepřesnosti ve psaní jmen (De Stacio místo 
De Stasio) a v citaci roku u Gyllström and Hansson (2003 vs. 2004). 

Je diskutován vliv osmotického tlaku – byl měřen obsah rozpouštěných látek 
(vodivost, kyslík) v tůni? Pokud ano, o kolik jiné hodnoty byly v přírodních podmínkách 
oproti laboratorním podmínkám?

Vzhledem k nulové líhnivosti z „přírodního“ sedimentu se zdá, že ani hojně 
diskutovaný snížený osmotický tlak jakožto hlavní spouštěč líhnutí nebude tím zásadním 
stimulem, a to ani v kombinaci s jinými „optimálními“ podmínkami. Nemohlo být líhnutí 
naopak blokováno, například vyčerpáváním kyslíku při rozkladu sedimentu? Možná stačí i 
mikroanoxie i ve velmi malých hloubkách (např. 5mm) k veškeré blokaci. Je možné toto 
vyloučit v průběhu experimentu?

4. Závěr
V samotném závěru mi pocitově chyběla jedna nebo dvě věty, které by tedy shrnuly 

výsledek práce (čtenář je přeci jen trochu lenoch a „take home message“ se cení - lze se 
inspirovat větami z abstraktu). Chválím na předestření dalších směrů výzkumu.

5.  Doporučila bych zvážení přesnějšího názvu, protože experimentálně změněných 
podmínek nebylo takové množství aby je nešlo vyjmenovat. 


