
Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Aleny Kocurkové: 
„Sukcese měkkýších společenstev v lomech Českého krasu“ 

 
Diplomová práce Aleny Kocurkové pojednává o sukcesních změnách společenstev 

měkkýšů opuštěných vápencových lomů. Tato problematika byla v malakologických kruzích 
dosud spíše opomíjena, a práce proto představuje důležitý zdroj nových zajímavých 
informací. V úvodní kapitole autorka stručně shrnuje dosavadní poznatky týkající se sukcese 
rostlinných a živočišných společenstev v lomech, zbývající část práce obsahuje výsledky 
vlastního terénního výzkumu 18 vápencových lomů na území Českého krasu. Alenina práce 
představuje vhodně navrženou ekologickou studii s jasně vymezenými a následně splněnými 
cíli. Její hlavní přínos spatřuji v obohacení našich znalostí o faktorech ovlivňujících průběh 
sukcese malakocenóz v lomech ponechaných přirozenému vývoji.  

Po formální stránce je práce v pořádku, je přehledně a logicky členěna a všechny použité 
literární zdroje jsou uvedeny v seznamu citované literatury (jen s několika drobnými překlepy 
a nejednotnostmi ve formátu citací). Způsob citování je však mírně těžkopádný, v diplomové 
práci bych již očekávala o něco obratnější práci s literaturou. Úvodní kapitola by neměla být 
pouhým výčtem toho, co kdo vyzkoumal. Textu by prospělo načtené informace smysluplně 
provázat a prezentovat jasně formulovaná sdělení. Osobně bych též doporučovala vyvarovat 
se skloňování anglických jmen autorů publikací. Větné konstrukce by si zasloužily trošku 
učesat, některé působí lehce neodborně až úsměvně (např. „Použitá nomenklatura je použita 
podle Horsáka et al. (2010)…“, „projev nadmořské výšky“ apod.).  

Co se vlastního výzkumu týče, o něco vyšší počet lokalit by z hlediska spolehlivé 
interpretace výsledků jistě neškodil (jak uznává i sama autorka), avšak pro první orientační 
analýzy je 18 lokalit postačující. Statistické zpracování je adekvátní, autorka využila více 
různých metod zpracování dat a získala dobře interpretovatelné výsledky. Některé postupy mi 
však nebyly zcela jasné, níže proto poprosím o jejich detailnější vysvětlení. Nejprve však 
několik rad a připomínek obecnějšího charakteru: 

 
• Str. 12: chybí vysvětlení použitých zkratek pro typ okolní vegetace, stejně tak by si 

vysvětlení zasloužilo zmíněné „fuzzy kódování“. 
• Pro lepší orientaci v textu bych všechny anglické zkratky nahradila českými, tedy místo 

„AGE“ používat „VĚK“, namísto „LiveM“ raději „Počet živých druhů měkkýšů“. 
V česky psané diplomové práci na mě anglické zkratky působí zbytečně rušivě. 

• U ordinačních diagramů chybí popisky os.  
• Str. 16: formulace „korelace druhů a proměnných prostředí“ je nepřesná, příště uvést 

např. „korelace počtu živých jedinců měkkýšů a proměnných prostředí“. 
• Str. 17: stejně jako v Obr. 2 a 3 bych i v Obr. 1 zobrazila lomy pomocí různých symbolů 

vyjadřujících dobu od skončení těžby, aby bylo ve vztahu k pasivně proloženým 
proměnným prostředí zjevné stáří jednotlivých lokalit. 

• Str. 17: formulace „Pro kanonické ordinační osy“ je nesprávná, pojem „kanonické osy“ 
souvisí s přímými ordinačními technikami – zde měla autorka spíše na mysli skóre 
vzorků na prvních čtyřech osách DCA měkkýšů. 

• Pro příště doporučuji opatrnější práci s korelacemi, např. v Tab. 3 (str. 18) jsou počítány 
korelace dvoustavových proměnných vyjadřujících přítomnost suti a typ okolní vegetace 
se skóre vzorků na osách. U kategoriálních proměnných je možné např. pomocí Mann-
Whitneyho testu zjišťovat, zda se od sebe jednotlivé kategorie signifikantně odlišují, 
korelace však provádět nelze. Na str. 20 je pak slovo „korelace“ nesprávně použito, 
z pouhého pohledu na diagram nelze zhodnotit, že „první osa...koreluje s přítomností 
přirozeného lesa“ ani že „pokryvnost stromového patra koreluje podobně s první i 
druhou osou“. 

• Str. 25, 27, 28: v grafech nemohou proměnné na y-ové ose dosahovat záporných hodnot.  



• U grafů nejsou v popiscích os uvedeny jednotky; popisky jsou mnohdy nejasné, např. na 
str. 27 a 28 by místo názvů druhů bylo přesnější uvést: „počet živých jedinců druhu 
Truncatellina cylindrica“ apod.  

 
A ještě několik zvídavých otázek na závěr: 
 

• Str. 9: proč byly vybrány právě lomy s jižní orientací svahu? 
• Str. 11: má nějaký další význam rozdělení druhů na aktuálně živé a uhynulé až při sušení 

vzorku? Z hlediska výskytu druhů na lokalitách se přece jedná o totéž.  
• Bylo v ordinačních analýzách zvoleno podvážení vzácných druhů (downweighting of 

rare species)? Rozhodně bych tento postup doporučovala, neboť bez něj může dojít ke 
zkreslení výsledků vlivem nadhodnocení druhů, které jsou v analyzovaném datovém 
souboru vzácné. Vzhledem k nízkému počtu lokalit bylo takových vzácných druhů hned 
několik, a podvážení by zde proto mohlo významně ovlivnit výsledky analýz. 

• Str. 18: co přesně míní autorka tvrzením, že „nejstarší lomy se neusadily zcela v levé 
části, což je velmi pravděpodobně zapříčiněno tím, že s první osou DCA silněji pozitivně 
korelují světlo a silněji negativně vlhkost a první vegetační osa“? Slovo „zapříčiněno“ 
bych v této souvislosti nepoužívala, uvedené proměnné jsou pouze dodatečně 
korelovány s osami DCA a nic „nezapřičiňují“. Myšlenku chápu zhruba tak, že s první 
osou korelují některé faktory (např. světlo) silněji než stáří lomu, přičemž tyto faktory 
nemusí nutně dosahovat extrémních hodnot v nejstarších lomech. Zmíněná „vlhkost“ 
(která s 1. osou DCA koreluje slaběji než věk) je zde nejspíš chybně zaměněna za 
„pokryvnost stromového patra“. 

• Str. 19: autorka zde rozepisuje, proč „do analýzy nebyly přidány žádné proměnné jako 
kovariáty“. Kovariáty představují proměnné, které mě aktuálně „nezajímají” a jejichž 
vliv na variabilitu dat chci (na základě nějaké předem stanovené hypotézy) z 
ordinačního modelu odstranit. Autorkou popisovanému postupu příliš nerozumím a 
uvítala bych bližší vysvětlení.   

• Str. 22: rozklad variance ukazuje, že největší procento variability vysvětluje „typ okolní 
vegetace“. Tento faktor však zahrnuje celkem 4 různé kategoriální proměnné, které 
pouze na základě stochasticity musí vysvětlit větší procento variability než jedna jediná 
proměnná (počet proměnných je tak třeba korigovat, jak je podrobněji popsáno v práci 
Peres-Neto et al. 2006: Variation partitioning of species data matrices: estimation and 
comparison of fractions). V diagramu navíc není uvedeno procento variability sdílené 
proměnnými „pokryvnost stromového patra“ a „typ okolní vegetace“. Rozklad variance 
nicméně patří k analýzám, které již přesahují rámec standardní diplomové práce a jeho 
výsledky tak lze považovat spíše za doplňující a orientační.    

• Str. 23 a 24: v metodice ani výsledcích není uveden typ testu, z jehož výsledku autorka 
usuzuje, že „tento jev není průkazný (p = 0,0949)“. O jaký test se jednalo? 

• Kapitola 3.3: co vyjadřují hodnoty „r“ uvedené v grafech? Obvykle se jedná o zkratku 
Pearsonova korelačního koeficientu, pro jeho použití by však mělo být testováno 
normální rozložení dat. Pro data nenormálně rozložená je vhodné k vyjádření korelací 
využít Spearmanův neparametrický koeficient či podobný Kendal Tau (pro data s větším 
množstvím nulových hodnot, jako např. na Obr. 9, str. 28). 

 
Přes všechny uvedené připomínky považuji práci za zdařilý úvod do probírané tématiky a 

autorce držím palce, aby mohla na úspěšně započatý výzkum případně navázat v budoucnu. 
Práce splňuje všechna kritéria kladená na diplomovou práci, a proto ji plně doporučuji 
k obhajobě. Vzhledem k drobným nedostatkům v jazykovém a statistickém zpracování 
navrhuji hodnocení stupněm 2, velmi dobře. 

 
V Brně dne 6.9.2012      Mgr. Veronika Schenková 


