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  OPONENTSKÝ  POSUDEK 

 

na disertační práci: 

 

Mgr. Jan Mourek, 2010: Systematics of oribatid mite families Damaeidae and 

Gymnodamaeidae (Acari: Oribatida), feeding ecology of selected oribatid species.  

 

 

Předkládaná  disertační práce  obsahuje  30  stran  textu a výsledky jsou shrnuty do 7 

přiložených původních, vědeckých  prací, z toho 2 publikované v mezinárodních vědeckých 

časopisech s IF, jedna v recenzovaném časopise bez  IF a jedna ve sborníku mezinárodního 

akarologického kongresu v Amsterodamu 2006. Tři práce byly poslány do tisku do časopisu 

IF.  Práci můžeme rozdělit na dvě logicky spolu související části, na část taxonomickou  

zabývající se systematickým zařazením, popisem a revizí  středoevropských druhů patřících 

do čeledí Damaeidae a Gymnodamaeidae a na část experimentální řešící velmi aktuální 

problematiku potravní biologie a z ní vyplývající roli pancířníků,  zvláště pak druhů čeledi 

Damaeidae, při dekompozici organické hmoty a disperzi hub v půdě.  

Významná je poměrně rozsáhlá mezinárodní spolupráce autora s význačnými 

světovými oribatology a mnoha významnými muzei s velmi důležitou možností studia 

typového materiálu v nich uloženého, zejména historických sbírek K.Willmanna, K. 

Strenzkeho, L. van der Hammena, M. Kunsta, M. Moritze, F. Berniniho. Kromě toho byl 

zpracován dostatečně velký materiál sledovaných skupin pancířníků shromážděný autorem a  

částečně také zaslaných spolupracujícími akarology, pokrývající  nejen území České 

republiky, ale i Slovenska, Rakouska,  Polska, Německa a Itálie. Těžiště taxonomické části 

spočívá v detailní, pečlivé revizi  5 druhů z čeledí Damaeidae a Gymnodamaeidae a popisu 

jednoho nového druhu rodu Metabelba. 



 Disertační práce významně přispívá k zpřehlednění a vyjasnění taxonomie 

sledovaných čeledí pancířníků striktně v souladu s mezinárodními pravidly zoologické 

nomenklatury. Nutno podotknout, že především čeleď Damaeidae je taxonomicky velmi 

obtížná skupina s mnoha nedostatečně popsanými, někdy těžko zařaditelnými druhy.  Za 

velmi důležité považuji obdobným způsobem zpracovat i další problematické druhy 

zkoumaných čeledí a to nejen pro Střední Evropu. 

Studium potravní biologie pancířníků je aktuální  a patří k hlavním směrům studia 

biologie této významné skupiny mesoedafonu a jejího vlivu na  půdotvorné procesy.   

Práce přináší řadu nových poznatků týkajících se potravní preference pancířníků a jejich 

úlohy při rozšiřování hub v borovém opadu.  Významný metodický   přístup je, že při 

potravně preferenčních testech bylo vycházeno z nabídky hub nacházejících se na stejných 

plochách borového opadu odkud byly extrahovány testované druhy pancířníků a že se 

nepoužívaly jako v mnoha jiných studiích pouze náhodně vybrané sbírkové kmeny bez 

zřejmého vztahu ke konkrétní lokalitě. 

Diskuse  studované problematiky  ukazuje na  schopnost autora  ke kritickému  výběru  

a  posouzení  významu  existujících  a  dosud chybějících informací a tím i schopnost tvůrčí 

syntetické práce. 

K  předložené  práci  mám  pouze  několik  připomínek,  dotazů a poznámek: 

-  Jak budete řešit v budoucnu validitu některých starších, nedostatečně popsaných druhů 

čeledi Damaeidae popsaných C.L. Kochem, Mihelčičem, a především Bulanovou-

Zachvatkinou, které se vyskytují i ve Střední Evropě? Jejich revize, synonymie  a sestavení 

použitelných klíčů by velmi přispěly nejen k vyjasnění jejich systematiky, ale  významně by 

pomohly ekologicky a biologicky zaměřenému výzkumu pro získání spolehlivějších 

primárních dat. 

- Podobně nebylo by možné revidovat na současné úrovni poznání tropické druhy čeledi 

Damaeidae, především některé druhy rodu Metabelba popsané Baloghem a Mahunkou ? 

 

- Netestoval jste v potravně preferenčních testech i preferenci půdních řas a aktinomycet ve 

srovnání s preferencemi půdních hub?  U mnoha druhů pancíčníků jsou silně  preferovány 

právě půdní řasy na úkor půdních hub, jaká je tato preference u čeledi Damaeidae? 

-  Byl studován obsah vyprodukovaných exkrementů studovaných druhů pancířníků? Mnohé 

exkrementy v potravně preferenčních testech často neobsahují pouze jeden preferovaný druh 

houby, a obsah exkrementu často ukazuje jaká část buněk hub byla  nebo nebyla trávena. 



 - Bylo zjišťováno jaké druhy hub mají testované druhy pancířníků (odebrané v přírodě)  ve 

svém střevě nebo na povrchu těla?  Tak se dá zjistit poměrně přesně spektrum druhů hub 

s nimiž přišly testované druhy pancířníků přímo do styku v přírodě, a které by měly být 

použity pro potravně preferenční testy. 

Práce  je napsána pečlivě a obsahuje pouze malý počet překlepů nebo nepřesností, 

které jsem opravil přímo v textu práce, (některé jsem nalezl také v již publikovaných studiích 

nebo příspěvcích poslaných do tisku) např: 

13/35   Wooley, 1972  >> Woolley, 1972 

Parschoal >> Pachoal (in Weigmann and Mourek, 2008: 262) 

Grendjean >> Grandjean (in Mourek, Miko, Bernini (subm.) 

followint >> following (in Mourek, Miko, Bernini (subm.) 

 

-  Některé citované práce nejsou uvedeny v seznamu literatury např: 

Weigmann, Miko, 2009 

 

-  Některé práce v seznamu literatury nejsou citovány v textu práce: Grandjean, 1954 ( 

objevuje se pouze jako autor taxonu např. Gymnodamaeidae Grandjean,1954),  

Willmann,1931 (... Belbidae Willmann,1931), Woolley and Higgins, 1979 (... Dasybelba 

Wooley et Higgins,1979 

Je nutné uvést, že výše zmíněné  připomínky jsou spíše formálního charakteru a 

nesnižují  kvalitu předložené disertace. Závěrem lze konstatovat, že  předložená práce, 

podpořená kvalitními autorovými publikacemi, je hodnotné vědecké dílo  svědčící o  vědecké  

erudici  uchazeče a  jeho schopnostech řešit samostatně problémy  týkající se taxonomie a 

systematiky  půdních roztočů a jejich potravní biologie. Úroveň  předložené disertace   a  

publikační  aktivita  uchazeče  (dosud publikoval celkem 15 příspěvků, z toho 3 v časopisech 

s IF, a 12 abstraktů z konferencí, )   svědčí  o   jeho způsobilosti k samostatné vědecké práci. 

 

      Na   základě  výše   uvedeného  hodnocení   doporučuji,  aby předložená disertace  

Mgr. Jana Mourka byla obhajována podle platných předpisů. 

      

V Českých Budějovicích 13.9.2010                                          RNDr. Josef Starý CSc.                       

                               Ústav půdní biologie BC AVČR 


