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Oponentský posudek na diplomovou práci:

Ludmila Matušková: Morfologická a genetická variabilita druhu C4ydorws §pÁÚcri.cw§
(Crustacea, Cladocera) v závislosti na prostředí.

(Katedra ekologie, Přírodovědecká fákulta UK, Praha)

Autorka se v předložené  studii  zaměřila na porovnání  genetických a morfologických

rozdílů   mezi   populacemi   druhu   CAyc7orcÁs   spÁc}erJ.c%s   z různých   typů   lokalit.   Práce   je

rozdělena do tří hlavních kapitol. První je věnována jednak dosud publikovaným infomacím

o  studovaném  druhu  a jednak popisu vybraných  lokalit.  V další  kapitole  se  autorka zabývá

výsledky genetického studia a v poslední výsledky morfometrických analýz.

Připomínky k obsahové stránce studie:

1.    str.  8  -16.  Podle  nadpisu  by  měla  být  tato  část  textu  věnována  druhu  CÁyc7or#s

§pÁcr€rz.c#§. Ve skutečnosti se však autorka zabývá i dalšími druhy téhož rodu Žijícími

(v některých  případech)  i  ve  zcela  odlišných  geografických  oblastech.  Kapitola  tak

není příliš přehledná a některá data jsou matoucí. Někdy není např. jasné, zda autorka

popisuje  mezidruhové  či  vnitrodruhové  charakteristiky.   V kapitole  jsou  i  některé

omyly:  a) chybné datování popisu druhu Ch. sph.  -1785  (správně O.F.M.,1776 -rok

prvého uveřejnění jména I)J#c€#s §pÁczerz.caÁ§  s krátkým popisem),  a druhu  CÁ.  ovcz/z.s
-správně Kurz,1875.  b)  Struktura postabdomenu vypadá jinak -obě postranní řady

tmů lemují jeho distální část. Jen ty proximální, nejmenší lemují část análního otvoru.

2.   Latinská jména  druhů  bez  uvedení  autora popisu  a  letopočtu  publikace  (při  prvním

použití   vtextu)   by   se   neměla   objevovat   vkapitole   věnované   taxonomickým

problémům v rámci rodu.  Bez citací (autor, letopočet) doloženého pojetí konkrétního

druhu je to j en prázdná nálepka.

3.    Strategie  výběru  lokalit  je  zřejmá  -  autorka  zvolila  habitaty,   které  by   se  měly

významně lišit abiotickými i biotickými podmínkami pro Život studovaných populací.

I  když  celkový  počet  lokalit je  imponující,  pro  vlastní  studium jich  bylo  vybráno

méně:  48 z 62. Převahu mají tatranská plesa (19) a rybníky (17). Populace z tůní (8) a

důlních  vod  (4)jsou  v  menšině.  Pro  práci  by  bylo  vhodnější  omezit  počty  lokalit

v prvých dvou skupinách, a přidat další tůně a důlní vody. Určitě bych doporučil další

tůně   zpovodí   Labe   a   především   rašelinné   tůně   na   Šumavě.   Obě   skupiny   byly

dlouhodobě  studovány  a je  dostatek  publikovaných  hydrobiologických  informací  o

jejich  vlastnostech.  Vybrané  kaprové  rybníky  na  Blatensku  si  jsou  naopak  velmi



podobné. Zvýšila by se tak pravděpodobnost zachycení některých spomých druhů jako

jsou podle  autorky  druhy  CÁ.  ovc7/z.§,  gj.ĎÓcfs'  cz  /czÍ#§.  Velké jedince  druhu  CÁ.  oi;cÍ/z.§

jsem nacházel především v jamích měsících (květen -červen) v zatopených okrajích

luk.  Ty pak jsou v červenci,  kdy autorka začínala s odběry, již vyschlé.  U rybníků a

tůní  také  autorka  neuvádí  zda  se  zaměřila  při  odběrech  na  litorál  zarostlý  vodní

vegetací nebo brala vzorky z volné vody.

4.   V části zabývající se morfometrickou analýzou populací je zmíněna možná defomace

jedinců vlivem konzervačního prostředku.  Autorka srovnávala 6 různých koncentrací

ethylalkoholu.  Nezjistila  významné  rozdíly  v podílech  deformovaných jedinců.  Pro

podobné  srovnání  bych  však  doporučil  jako  standard  fixaci  4%  formalinem  nebo

glutaraldehydem.

Připomínky k formě a stylu textu:

1.   Pro  případnou publikaci by  bylo  vhodné  uvažovat o  změně názvu.  Autorka vlastně

vůbec  nezkoumala  podmínky  prostředí.   Jen  na  ně   odvozeně  usuzuje   srovnáním

populací  z odlišných lokalit.  Životní prostředí populace je tu pojednáno jen ve  zcela

obecném  pojetí,  příčinné  souvislosti  jsou  odvozovány  porovnáním  literámích  dat,

autorka je většinou sama neměřila. Také většina práce je metodicky zaměřena jinak -

na zjištění genetické a morfologické variability.

2.    Stylisticky je práce nevyrovnaná. Při prvním čtení vzniká občas dojem, Že čeština není

mateřským jazykem  autorky.  Některé  části jsou psány topomým jazykem,  slovosled

nesleduje  logiku myšlenky,  objevují  se  dlouhá souvětí  (až na  6  řádek textu!).  Často

jsou  pouŽívána  jakási  „rádoby  odbomá"  klišé:  ží/.e  ve  vzícrÁ#  4poi;rc%#,  v};4c}z#/.e

2/rc'ztoz/  vc}rJ.cróz./zt#  místo je  variabilní  či  proměnlivý,  cýrc{Ay  i;)/kczz#/.í... v);rczz#e'  /mc}i;§Yz'

zbc7we7!z'  místo  jsou  tmavší   apod.   Autorka  má  také   občas   problém   s významem

poúžj++ých pď]rr[ů.. průhlednost x průsvitnost, průhlednost x zbarvení,  č;i .]ežkovitý tvar

u  skupiny druhů s voštinovitou strukturou schránky (původně „Áo#e);comó s'/r#c/%rG "

v anglické  literatuře).  Druh  CÁycýor#§ pc{Ócs'c€77s'  pak  do  této  skupiny  vůbec  nepatří,

povrch jeho schránky je pokryt jemnými chlupy. Protože se tyto stylistické nedostatky

objevují mnohem méně v kapitolách věnovaných vlastním výsledkům, jsou asi   dány

nepozorností  a  malou  péčí  textu  v některých  částech  práce.  Při  současné  snadnosti

práce s textem na PC je to neomluvitelné.

3.   V textu je neúměmě mnoho prostoru věnováno vlivu faktorů, které autorka neměřila.

To  sice  umožní  snadnou  redukci  při  přípravě  pro  publikaci,  ale  zbytečně  se  tím



zvyšuje   počet   stránek.   Nevidím   důvod   proč   by   diplomová   práce   neměla   být

srovnatelně stručně sepsána stejně jako rukopis určený pro tisk.

Většina  těchto  formálních  připomínek  bude  pochopitelně  odstraněna  při  převodu  do

angličtiny.   Nelze   to   ale   považovat   za  omluvu:   autorka  předkládá  práci   k obhajobě

včeštině   a   tedy   i   české   odbomé   veřejnosti.   Využití   literárních   dat   pokládám   za

uspokojující.

Práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji k]asifikovat druhým stupněm.

V Blatné, 5.9.2008.

Vladimír Kořínek


