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PlŽijantarka obecná a Žihlobytka stinná - to jsou dva organismy, které si diplomantka

zvolila jako modelové pro studium potravních preferencí v aluviích Labe a Berounky.

Zkoumala, zda jsou tito plŽi konzervativní a preferují tedy původní potravní zdroj, a to

kopřivu, která patří k dominantnÍm rostlinám v bylinném patře středoevropských říčních

aluvií, nebo jim je to jedno a podobnou měrou vyuŽívají invazivní rostliny (netýkavku

žláznatou, topinambur nebo křídlatky)' Autorka zjistila, Že plŽŮm chutná nejvíc kopřiva a

překvapivě i zelené části topinamburu. Atraktivita potravních zdrojů se průkazně zvýší
po přemrznutí a plŽijsou pak ochotni přijímat také netýkavku Žláznatou, které se v

čerstvém stavu vyhýbají. lnvazivní křídlatky v podstatě plŽi odmítajíjak čerstvé, tak

přemrzlé. Autorka zároveň porovnala rozdíl v konzumaci čerstvých a odumřelých rostlin.

V první řadě je třeba zmÍnit, Že diplomantka splnila oba cíle, které si stanovila.

o aktuálnosti tématu nepochybuji a souhlasím s jejím názorem, kteý prezentuje v

hodnoceném textu. odbornou Úroveň práce povaŽuji za nadprůměrnou, diplomantka

vynaloŽila opravdu značné úsilí v terénu, hlavně však v laboratoři.

Rozsah odborné literatury pouŽité při psaní textu povaŽujiza dostatečný. Jak v
přehledu literatury, tak v diskuzi mi chybí FrÓmmingovy práce týkající se potravní

biologie plŽů, hlavně klasická Biologie der mitteleuropáischen Landgastropoden (1954).

Studijní materiál a metody: Výběr modelových druhů schvaluji, oba paří ke klíčovým

druhům říčních aluvií, pro Žihlobytku je navíc typické, Že se vyskytuje hlavně na kopřivě'

takŽe se automaticky předpokládá ijejí potravní preference. Stejně hodnotím i výběr

kopřivy jako referenčního zdroje potravy a výběr nepůvodních modelových druhů rostlin.

Vysoce hodnotím, Že autorka pouŽila tři odlišné metodické postupy - laboratorní



-

experimenty, analýzu trusu a histologické ťezy trávící soustavy. PřÍmá pozorování z
časových a organizačních důvodů nevyuŽila, coŽ nelze vytknout. Hlavně poslední dva

metodické přístupy jsou ale také velmi náročné na čas a pečlivost. Podle předloŽených

výsledků je zřejmé, Že autorka vyuŽívala velmi intenzivně pracovní čas na terénní a

zvláště pak laboratorní práce.

Statistické zpracování výsledků je přiměřené, kladně hodnotím vhodné pouŽití

zobecněného lineárního modelu.

K výsledkům a diskusi: Vědecké bádaníje krásné i proto, Že nikdy nevíme, co nás na

cestě k poznání čeká a často jsme překvapeni, moŽná itrochu znechuceni, kdyŽ něco

nevyjde tak, jak si představujeme. V této souvislosti jsou běŽná zklamáni, týkající se v

této práci např. identifikace Živných rostlin z histologických řezů, nebo určenÍ částí

něktených rostlin v trusu modelových druhů plŽů. Autorka nahradila bohatě tyto

nedostatky dalšími, i nepředpokládanými, výsledky práce (nízká konzumace čerstvé

kopřivy Žihlobytkou, překvapivě vysoká míra konzumace topinamburu s houŽevnatými

listy, potravní preference obou druhů, preferencích přemrzlého rostlinného materiálu,

nemalý je příspěvek k determinaci rostlinných zbytků a najdeme i mnoho dalších dílčích
výsledků). Věda by měla především testovat hypotézy, o tom není pochyb. osobně mi

je ale velmi sympatické, Že se v diskusi autorka nebojí klást otázky, dokonce tvořivě

spekuluje, coŽ je také součást vědecké práce, i kdyŽ často opomíjená' Tyto spekulace,

snad to nezní hanlivě, budou jistě cennou inspirací pro další badatele v oboru

potravních preferencí.

Formální úpravu práce hodnotím jako dobroU, aŽ na několik překlepů (nějaké se
moŽná najdou i v tomto posudku), jsem nezachytil nic, co by mne při čtení výrazné
rušilo'

Speciální otázky nemám.

Diplomovou práci doporučuji z výše uvedených důvodů k obhajobě a hodnotÍm jijako

výbornou.

V Bratislavě 8. zářÍ 2011 lng. Tomáš Cejka, PhD


