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Disertace Kateřiny Černé je v jazyce anglickém v rozsahu cca 90 stran; obecný úvod na 25 

stran, kopie publikací 55 stran a závěr a literatura 10 stran. Samotnou práci tvoří 4 publikace 

vyšlé nebo v tisku v impaktovaných časopisech Hydrobiologia, Aquatic Ecology, Int. Rev. 

Hydrobiol. a Limnologica. Podíl autorky a spoluautorů na jednotlivých publikacích je jasně 

vymezen v úvodu práce. Předložená práce vypovídá o pracovišti, osobnosti a zkušenostech 

školitele, ale zcela jistě i o píli, svědomitosti a pracovitosti autorky. Vzhledem k tomu že 

publikace prošly v impaktovaných časopisech přísným recenzním řízením, úloha oponenta je 

podstatně jednodušší. Práce je kompaktní, přehledná, reprezentuje ucelenou část výzkumu 

pracoviště autorky a nemám k ní žádné podstatné výhrady. Je koncipována jako soubor 

publikací s fundovaným širším úvodem a splňuje, nebo lépe řečeno přesahuje běžné doktorské 

práce, které jsem měla možnost dosud číst či oponovat. 

 

Obecný úvod je napsán čtivou formou a dovedu si ho představit jako kapitolu v učebnici 

ekologie řas. Začíná obecným úvodem k fytobentosu, distribuci řas, a postupně se dostává 

k biotopům rašelinišť. Samostatná část je věnována metodickému přístupu geometrické 

morfometrie, kterou do české algologie vnesla a rozvíjí právě pracovní skupina školitele 

autorky. Cíle jsou jasně definované a je shrnut obsah všech čtyř publikací. Úlohou oponenta 

je hledat nedostatky, nepodařilo se mi najít ani překlepy či jiné formální chyby, následující 

dotazy jsou pouhými náměty do diskuse. 

 

l. Článek 1 

Za robustní statistikou a módní terminologií nezbytnou pro uplatnění v impaktovaném 

časopise se skrývá zcela banální gradient faktoru, který odráží  vymezené mikrobiotopy a je 

patrný např. v distribuci Eunotia paludosa. Zcela relevantní by na rozdíl od prací z toků nebo 

jezer bylo srovnání s obdobnou prací z pramenného mokřadu (Nova Hedwigia 78: 411-424). 

Můžete o tomto faktoru pohovořit podrobněji? 

 

 



2. Článek 2 

Stejně jako v předchozím článku není správně citována určovací literatura rozsivek a 

nomenklatura, což je ovšem věcí editorů časopisů. Na první pohled to totiž vypadá že 

rozsivky byly identifikovány podle Houk 2003, což je atlas centrických rozsivek (nikoliv 

penátních) po druhém přečtení jsem pochopila že odtud byla převzata patrně pouze metoda 

mineralizace. Na straně 3 článku v Limnologica, pravý odstavec 3. řádek se píše …were 

characterized by the occurrence of ciliates (e.g. Euglena, Trachelomonas) ….což nejsou 

ciliáti. Špatně je použit termín periphyton, co podle definice zahrnuje periphyton? 

 

3. Článek 3 

Větší buňky by se měly dělit pomaleji než menší. Růstová rychlost v pokusu (Aquat. Ecol.) 

hodnocena nebyla, pouze by mne zajímalo, zda kultury v nízkém pH v průběhu pokusu 

vizuálně narostly (ze stejného inokula) méně než ve vyšším pH, což by při pohledu na 

kultivační baňky mělo být vidět. Rovněž by to bylo možné jednoduše změřit, aniž by byly 

vzorky zničeny, víte jakou metodou? Starší floristická data mnohdy postrádají údaje o pH, lze 

z literatury „vyčíst“ zda odpovídá výskyt jednotlivých „variet“ studovaných druhů gradientu 

pH v souladu s morfologickými změnami zjištěnými v této práci? 

 

Disertace Kateřiny Černé splňuje všechny požadavky kladené na tento typ prací, splnila cíle 

vytyčené na počátku a proto ji doporučuji k obhajobě. Domnívám se že tato práce je více než 

dostačujícím podkladem pro udělení titulu Ph.D. 
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