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Tomáš Zavoral během prvních let jeho studia nepatřil k nejpilnějším studentům a byly 
momenty, kdy jsem vážně pochybovala, že svou diplomovou práci dokončí. Naštěstí se 
v posledním roce probral, začal skutečně tvrdě pracovat a z větší části dohnal všechno to, co 
v předchozích letech zameškal. Lze si jen postesknout, jak by diplomová práce vypadala, 
kdyby takhle pracoval celou dobu. 
 Přes tyto výtky, které si nemohu odpustit, musím konstatovat, že Tomáš nakonec 
odvedl kus poctivé práce a že jsem s jeho výsledky celkem spokojená. Jeho hlavním úkolem 
totiž bylo zrevidovat jednotlivé dosud často nepříliš dobře rozlišované druhy okružáků rodu 
Anisus u nás. Situace kolem taxonomie a praktické determinace jednotlivých zástupců tohoto 
rodu byla totiž v rámci střední Evropy dost zamotaná a tak bylo skutečně na čase, udělat v ní 
trochu pořádek. Jednotlivé druhy tohoto rodu je většinou možné odlišit konchologicky, 
existují ale přechodné formy a tak řada autorů spekulovala o validitě jednotlivých druhů 
v rámci rodu, případně je rovnou slučovala. V posledních letech začala zejména německá 
škola prosazovat, že jediný spolehlivý způsob determinace je na základě celkem pracně 
zjistitelných anatomických znaků na pohlavní soustavě. Vzhledem k tomu, že některé druhy 
rodu Anisus jsou uváděny v červeném seznamu ohrožených druhů i v systému NATURA 
2000, bylo nutné udělat si jasno, co tedy u nás vlastně chráníme. 
 Tomáš postupoval metodou, kterou pokládám v daném případě za praktickou: sesbíral 
vcelku reprezentativní materiál všech taxonů rodu vesměs pokládaných za druhy a provedl 
jejich genetickou analýzu. Ta celkem jasně ukázala validitu jednotlivých tradičně uznávaných 
druhů. V druhé fázi Tomáš hledal, jak tyto druhy, nyní již jasně geneticky odlišené, co 
nejjednodušeji odlišit morfologicky či anatomicky. K mé nemalé radosti se nakonec ukázalo, 
že nepraktičtějším způsobem, jak od sebe bezpečně rozlišit zejména spornou dvojici druhů A. 
spirorbis/A. leucostoma, je změřit poměr jejich posledního a předposledního závitu. Tato 
metoda je mnohem jednodušší než časově i technicky náročné pitvy a mohou ji provádět i 
pracovníci ochrany přírody, kteří nejsou specialisté na malakozoologii.  
 Škoda, že se nepodařilo dotáhnout do konce některé předběžné závěry, které 
z Tomášovy práce vyplývají. Především je to otázka vzájemného vztahu rodů Anisus a 
Gyraulus, které jsou v současné době sice odlišovány, ale již ve starší literatuře najdeme 
názory, že by mohly spadat do jediného rodu. Tomášovy závěry tomu zatím napovídají. 
 Konkrétní připomínky k práci přenechám oponentovi, s výsledky jsem spokojená a 
práci Tomáše Zavorala doporučuji k obhajobě. 
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