
Posudek školitele na diplomovou práci Veroniky Szalontayové: Genetic and 
Morphological Variability of the European Genus Cochlodina (Mollusca: Gastropoda: 
Clausiliidae) with Focus on Species C. laminata (Montagu, 1803) 
 
Když před pár lety dokončoval Pavel Tlachač svojí diplomovou práci o endemické vřetenovce 
krkonošské, narazil na velikou morfologickou i genetickou variabilitu příbuzného, ale 
mnohem běžnějšího druhu vřetenovky hladké (Cochlodina laminata). Krátce na to se jeden 
kolega na světovém malakologickém kongresu podivoval, že všichni zástupci čeledi 
závornatkovitých, kam vřetenovka patří, mají malé areály rozšíření a jedinou výjimkou je 
právě C. laminata. Do třetice jsme zjistili, že nejméně dva druhy tohoto rodu přežily poslední 
glaciál v západokarpatských refugiích. Bylo jasné, že podívat se na genetickou a 
morfologickou variabilitu celého rodu a zejména onoho jediného běžného druhu může být 
velmi zajímavé. S tímto jsem zadávala diplomku Veronice, která přišla k nám na oddělení 
velmi brzy a zdálo se tedy, že času na diplomku má spoustu. Jenže Veronika je žena mnoha 
talentů a tak se u ní období entusiasmu střídala s obdobími, kdy jsem o ní příliš neslyšela. 
Výsledkem bylo, že času bylo nakonec docela málo. Pořádnou terénní výpravu na Slovensko, 
které je kritickou oblastí pro genetickou i morfologickou diversitu tohoto druhu, podnikla 
Veronika až ke konci svého studia a nebýt materiálu, dodaného různými kolegy a kamarády, 
nebylo by moc na čem pracovat. Přesto se nakonec podařilo nasbírat vcelku slušnou kolekci, 
reprezentativně pokrývající areál druhu C. laminata a alespoň orientačně i další 
středoevropské zástupce rodu. Vznikla diplomová práce, která je opět spíše výchozím bodem 
pro další bádání, poskytuje však už nyní řadu cenných informací.  
 Veronika jasně prokázala, obojí naše podezření: jednak že C. laminata je komplexem 
druhů, a jednak, že je blízce příbuzná s druhem C. dubiosa, se kterým se může křížit. Zároveň 
potvrdila validitu většiny středoevropských druhů rodu. Shromáždila rovněž zajímavé 
informace o morfologii studovaných druhů a ukázala na které, v určovací literatuře běžně 
používané znaky, je třeba si dát pozor. Její kolekce velice kvalitních dokumentačních 
fotografií určitě dobře poslouží při dalším výzkumu. Se shromážděnými daty by se 
pochopitelně dalo ještě dál pracovat, ale na to už nezbyl čas. Přesto si myslím, že nakonec 
vznikl užitečný rukopis, který poslouží v dalším studiu této nesnadné skupiny. 
 Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím jako velmi dobrou. 
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