
Oponentský posudek na magisterskou práci Zuzany Kopalové: Vztahy mezi půdními 
charakteristikami, vegetací a měkkýšími společenstvy horských bučin 
 
Cíle práce jsou dva: 1) Jak jsou společenstva měkkýšů ovlivněna vegetací a vlastnostmi půdy v malém 
prostorovém měřítku 2) charakteristika malakofauny Jizerských hor s ohledem na geomorfologii, 
vegetaci a lidskou činnost. Členění práce je vcelku přehledné. Prací je citováno poměrně dost, přesto 
mi chybí například zmínky o aktivních disperzních schopnostech různých druhů. V malém 
prostorovém měřítku hrají tyto schopnosti svou úlohu. Formální úroveň vlastního textu je dobrá, ale 
v citace, především v seznamu literatury, nejsou zcela jednotné. Postrádám údaje o rozloze biotopů 
(především těch „obohacených“, které představují vlastně ostrovy), ve kterých probíhaly pokusy. 
 
Odběr pouhých tří vzorků v každém z dvojice porovnávaných biotopů mi připadá malý. Z výsledků je 
patrné, že řada druhů byla nalezena pouze v jediném exempláři, tj. zda daný druh někde byl nebo 
nebyl nalezen je spíše věcí náhody. Rozdíly mezi oběma typy ploch by se měly projevily také v 
početnosti měkkýšů, ani to ale kvůli malému počtu vzorků a tím velké roli náhody nejde analyzovat; 
početnost není v práci vůbec diskutována. 
 
Hodnocení všech zkoumaných ploch dohromady mnohorozměrnou statistikou není šťastné (a taky 
nepřineslo žádné výsledky), lepší by bylo porovnávat každou dvojici ploch zvlášť (byť od pouhých tří 
vzorků ani tak nejde příliš očekávat).   
  
Proč nebyla statisticky hodnocena data poskytnutá účastníky malakodnů? Základní údaje o vegetaci, 
antropickém ovlivnění a poloze přece byla k dispozici. Výsledek mnohorozměnné analýzy (zde by byla 
spíše na místě) by vypovídal víc než série sloupcových grafů. 
 
A. arbustorum je na uváděna jako typický zástupce fauny horských lesů a odlišena od jiných druhů, 
které dobře snášejí vliv člověka (str. 53). Domnívám se, že to je zavádějící, i Arianta se přece běžně 
vyskytuje přímo v lidských sídlech. 
 
Možná by si zasloužilo zmínit, že na bazičtějších lokalitách může být oproti těm kyselejším vyšší 
početnost měkkýšů částečně artefaktem toho, že prázdné ulity se tem pomaleji rozkládají 
(samozřejmě nezpochybňuji, že se tam plžům opravdu lépe daří). 
 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm velmi dobře. 
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