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několika významých vodních toků. Autor předpokládal, Že populace uvnitř skoumaných povodí
vykáží větší genetickou příbuznost, než mezi povodími. Tato pracovní hypotéza nebyla potvrzena,
netioť vysoký zdro] variab.h.ity se úkázal hned na úrovn.i jednot\.ivých popúlaci. Bylo dovozeno, že
tato vysoká genetická variabilita j ednotlivých populací j e způsobena přetrvávaj ícím zakladatelským
efektem a adaptacema na lokální podmínky. Pokud i existuje efekt učité disperze v rámci
jednotlivých povodí, pak tento je úspěšně minimalizován právě zmíněnými fenomény.

Práce má vysokou odbomou a fomální úroveň a jasně obráží Že byla součástí prestižního
mezinárodního projektu. Následných pár poznámek a komentářů nikterak nesnižuje úroveň práce a
j sou spíše podnětem do diskuse.

Název práce klade důraz na fáktor říční sítě, alias povodí. Jaký byl ale reálný stupeň konektivity
lokalita -říční síť není přesně specifikováno. Konstatování, že byly odebírány lokality „ležící
zpravidla v blízkosti vodních toků" (strana 34) považuji za dosti vágní. Osobně bych tuto infomaci
zahmul už do Tabulek 1 a 2 například indexy kolikati-leté vody mají šanci lokalitu zasáhnout a
eventuelně bych se pokusil o zpracování souboru dat, nebo jen jeho podčásti, s ohledem na tuto
infomaci.

Obdobně je tomu i s informacemi ohledně stability lokality („odběry z převážně dočasných vod"
-strana 34), na něž se vztahuje vše co je uvedeno výše, i když v textu se lze dopídit učitého
konstatování, Že ne všechny lokality byly dočasné (strana 35).
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nádrž a jinde zase bylo nutno lovit vzorek pomocí čajového sítka. Intuitivně cítím, Že soubor dat by
měl být analyzován s ohledem na tuto informaci.

Na závěr podnět k všeobecnému zamyšlení. Často bývá citována 30 let stará práce Prof. Heberta
ukazující, Že lokality vzdálené byt' jen 5 metrů mohou mít geneticky naprosto odlišné populace
„DďpÁJ7z.z". Po deseti letech Prof. Hebert shmuje, že genotypové fiekvence většiny populací
z periodických lokalit jsou stálé (strana 19, této práce). V současné době v podstatě stále Žijeme
v těchto intencích prostorové rozdílnosti a časové stability. Obezřetně ale současně píšeme: „ ...
pozorované fluktuace jsou v mnohých případech nesignifikantní (Čemý, 1995)." (strana 19). Co tak
podívat se blížeji právě na tyto fluktuace a jejich příčinné souvislosti. Většího pokroku se zpravidla
dosahuje při vysvětlování rozporů, než vršením desítek pozitivm'ch studií.

Závěrem opakuji, Že těchto pár poznámek nemá být chápáno destruktivně. Práci si vysoce cením
a hodnotím stupněm výbomě.
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