
Posudek školitele magisterské práce Martiny Sailerové 

„Experimentální ovlivnění líhnutí diapauzujících stádií perloočky Daphnia obtusa“ 

Práce Martiny Sailerové navazuje na předchozí výzkum Jiřího Hotového, jenž obhájil 

diplomovou práci v roce 2005 a v roce 2008 výsledky publikoval. Zabývá se paradoxním jevem, 

kdy diapauzující stádia perlooček z nejdočasnějších vodních habitatů v naší krajině, louží, 

tvrdošíjně odmítají vykazovat strategii, jež by zvyšovala šanci na přežití v relativně málo 

predikovatelném prostředí. 

Ačkoli Jiří Hotový Martině částečně proklestil cestu, je nesporné, že se po ní vydala dál do 

vod neprobádaných. Původní hypotézu, že nepřirozeně vysoká intenzita světla způsobuje 

vysoké podíly líhnutí diapauzujících embryí studovaného druhu, jsme díky Martininým pokusům 

mohli zamítnout. Bohužel se nepodařilo realizovat původní ambiciózní plán otestovat zároveň i 

efekt teploty. Ačkoli faktory, jež jsou klíčové pro aktivaci diapauzujících stádií studovaného 

druhu, stále neznáme, pozorovaná závislost opouštění embryonální membrány na intenzitě 

osvětlení a dobře dokumentovaná tendence tyto obaly za určitých podmínek neopouštět jsou 

významným přínosem pro studium diapauzy u perlooček. Předpokládám, že výsledky, již 

prezentované i na mezinárodní konferenci, budou publikovatelné ve vhodném recenzovaném 

časopise. 

Martina prokázala během magisterského studia schopnost samostatně připravit 

experimenty, vyhodnotit jejich výsledky a sepsat práci se čtivým úvodem i diskusí, v níž vhodně 

pracuje s klasickou i novou zahraniční literaturou. Vzhledem k tomu, že jsem různé pasáže 

práce viděl během jejího vzniku i několikrát, nemám z hlediska obsahu připomínky a kritiku 

nechám na oponentce. Z formálního hlediska bych autorce vytknul, že 1) u některých ilustrací 

neuvádí zdroj, ačkoli jsou převzaté (Obr. 1A, 1B); 2) v metodice jsou zmíněny dvě různé 

regresní metody, ale výsledky nejsou pro obě uvedeny; 3) v seznamu literatury jsou drobné 

chyby (např. nejednotné psaní plných jmen a zkratek časopisů či přejmenování Barta De 

Stasia). 

Práci doporučuji k obhajobě a přes výše uvedené formální výtky a fakt, že by se při 

maximálním nasazení daly během dvou let magisterského studia zvládnout ještě dodatečné 

experimenty, navrhuji ohodnotit stupněm výborně. 

V Praze dne 13. srpna 2010 

Adam Petrusek 


