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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: RNDr. Milan Řezáč, Ph.D. 

Datum: 25. 5. 2015 

Autor: Matyáš Hiřman 

Název práce: Diverzita sekáčů (Arachnida: Opiliones) Evropy 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Podat přehled o diverzitě sekáčů v různých částech Evropy. Diskutovat vliv 
vybraných abiotických a biotických parametrů prostředí na diverzitu sekáčů.  

Struktura (členění) práce: 
Obecné seznámení se sekáči 
Diverzita sekáčů v evropských zemích 
Diskuse ke vztahu sekáčů k vybraným abiotickým a biotickým parametrům prostředí 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? ANO 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce neobsahuje vlastní výsledky, ale literární rešerše diverzity sekáčů 
v jednotlivých Evropských zemích je zpracována kvalitně a je publikovatelná.  

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Práce má vysokou formální úroveň. Jedinými nedostatky jsou některé neobratné 
formulace.  

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Student splnil vytýčené cíle, odevzdal kvalitně zpracovanou bakalářskou práci.  

Otázky a připomínky oponenta: 
Drobné připomínky 
Latinská jména částí těla se obvykle nepíší s velkým písmenem na začátku. 
Taxonomický pojem čeleď se skloňuje podle vzoru kost, nikoli píseň. 
Tabulka 3 má nevhodný formát – lépe dva sloupce – pro zemi a pro citace. 
Zalednění bylo v Evropě řada, žádné však před 10 tisíci lety (to bylo relativně krátce 
po doposud posledním zalednění). 
Mikrostanoviště „v travnatých shlukách“ zní jako neobratný překlad. 
Ekologickým faktorem není „vliv klimatu“ ale klima samotné.  
Věty „Teplota a vlhkost jsou nejdůležitější faktory ovlivňující rozšíření sekáčů a jejich 
preferenci habitatu (Todd 1949). Dále sem patří kontinentální drift.“ působí 
nemístně. I kdyby byly hypotézy o pohybech kontinentů patřičně uvozeny, nepatřily 
by do stati o abiotických faktorech ovlivňujících rozšíření sekáčů. Tím je spíš jejich 
migrační schopnost, která ovšem patří do faktorů biotických. 
Tvrzení, že „sekáči menších rozměrů mají nižší schopnost šíření“ je nutno podložit 
citacemi. Menší schopnost migrace bych naopak čekal u větších druhů (pro šíření 
na velké vzdálenosti hraje většinou důležitější roli pasivní migrace a ta je snazší u 
menších organismů).  
U strategie „a) Druhy aktivní ve všech ročních období. Zde se generace překrývají a 
dosahují dospělosti v různém období.“ je jako důkaz uveden „nález zmrzlých jedinců 
čeledě Nemastomatidae, kteří po přenesení do tepla začali vykazovat aktivitu 
simulující příchod jara“. Úsměvná informace pramenící patrně z neobratného 
překladu literárního zdroje.  
Ve větě „Proměnlivost klimatu ve vyšších nadmořských výškách....“ by místo pojmu 
klima měl být použit pojem počasí. Klima (podnebí) je obecná charakteristika, která 
se z hodiny na hodinu nemění. 
U druhu Phalangium opilio je poněkud krkolomná charakteristika stanovištních 
nároků: „Antropogenní prostředí dává tomuto druhu možnost široké škály substrátů, 
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výběru tepla a vlhkosti. Díky tomu může nalézt nejlepší místo pro přezimování. V 
přírodě obývá otevřená stanoviště, jako louky a rašeliniště, či otevřené a osvětlené 
lesy. Korelaci mezi těmito habitaty nachází v antropogenním prostředí u různých 
typů stanovišť: zahrady, ...“. 
U „používané látky (např. pesticidy) na ochranu úrody“ je zkratka „např.“ 
nadbytečná, protože obecný pojem „pesticidy“ zahrnuje všechny látky používané na 
ochranu „úrody“.  
„Habitaty“ je zbytečný anglikanismus. Dostatečně poslouží český výraz „stanoviště“ 
nebo počeštěný „biotopy“. Podobně „komunity“ lze snadno nahradit českým slovem 
„společenstva“. 
Opět krkolomné formulace: Bliss a Tietze (1984) .... našel spojitost mezi změnami 
lesní vegetace (kvůli znečištění) a narušením mikroklima, což ničí stálost habitatu 
obývaného sekáči.“ 
Schaefer (1980) patrně nepočítal rekolonizující populace ale druhy. 
Neobratná věta „Konkurencí původních a nepůvodních druhů vznikají následně nová 
společenstva.“ Místo „Konkurencí“ lépe např. „Soužitím“. 
U informace, že druh Opilio parietinus se začal do Evropy šířit patrně již od roku 
1492, bych uvítal citaci. Jak bylo toto datum stanoveno? 
U Leiobunum religiosum je uvedeno, že tento druh je chybně označován za 
invazivní. Z předešlých vět však vyplývá, že kolonizoval Evropu v nedávné době, 
což je v rozporu.  
Autor v závěru shrnuje, že „Mezi nejzásadnější abiotický faktor patří vliv klimatu, 
který v této práci zastupuje teplotu, vlhkost a nadmořskou výšku. Právě provázanost 
těchto faktorů má za následek vyšší diverzitu v jižní části Evropy.“ Osobně se 
domnívám, že vyšší diverzita sekáčů v jižní Evropě je dána spíše faktem, že se zde 
v dobách ledových nacházela glaciální refugia. 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mail: lucie.jurickova@seznam.cz  
(pro účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu: katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 
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