
Školitelský posudek na diplomovou práci Zuzany Kopalové: Vztahy mezi půdními charakteristikami, 

vegetací a měkkýšími společenstvy horských bučin 

 

Když za mnou Zuzka přišla se žádostí o zadání diplomové práce, strefila se zrovna do období, kdy jsme 

rozjížděli spolupráci s pedologickou skupinou Václava Tejneckého na Zemědělské universitě v Praze. 

Zkoušíme, jak moc se odrážejí změny půdních charakteristik v měřítku metrů v rozdílech ve složení 

měkkýších společenstev, což by nám do budoucna mělo pomoci lépe pochopit vnitrohabitatovou 

variabilitu měkkýších společenstev. Zuzka je z Liberce a pedologové pracují momentálně v Jizerských 

horách, nabízelo se proto toho využít. Vydali jsme se společně do terénu a odebírali vzorky na 

stejných plochách, na kterých pedologové zpracovávali půdní charakteristiky. Narazili jsme ale na 

jeden problém, a sice že zpracování půdních vzorků je časově náročnější než zpracování měkkýších 

hrabankových vzorků a proto byli schopni v rámci souběžné pedologické diplomky zpracovat jen tři 

dvojice lokalit. Tušili jsme, že to bude pro malakologickou charakteristiku málo, ale spoléhali jsme na 

některé publikované práce, pracující s podobně malým počtem lokalit. Bohužel, málo to opravdu bylo 

a to jsme ještě ne úplně šťastně zvolili jednu se tří dvojit lokalit. Předpoklad, který máme empiricky 

nakoukaný z terénu, že na obohacených plochách může razantně vyskočit druhová diversita i 

abundance v porovnání s nedalekými neobohacenými plochami, se nám nepodařilo dostatečně 

doložit. Pro pedology bylo bohužel neschůdné zpracovat další lokality, takže směrem navyšování 

počtu lokalit, který by byl jedině správný, jsme pro toto chvíli jít nemohli. Dostali jsme se tedy do 

slepé uličky, jak má studentka obhájit práci, kde vinou nešťastného snímkování nic moc nevyšlo. 

Rozhodla jsem se proto využít její vztah k Jizerským horám a zavalila ji množstvím nezpracovaného 

materiálu, který jsem z Jizerských hor měla sama či který pocházel ze dvou terénních akcí v rámci 

malakodnů. Bez mučení přiznám, že jsem byla ráda, že dá dohromady materiál, který mi leží v šuplíku 

už dost dlouho bez šance na zpracování  v dohledné době. A tak se Zuzka zaměřila na klasickou 

faunistiku celých Jizerských hor a mohla si tak svoje data dát do širších souvislostí. Myslím, že se 

k tomu postavila celkem zodpovědně, zpracovala detailní rešerši starších prací, roztřídila a zhodnotila 

nové sběry a výsledkem je materiál nachystaný pro publikaci poměrně rozsáhlé faunistické studie 

měkkýšů Jizerských hor, kterou spolu teď doufám už rychle dotáhneme.  

Takže ve výsledku Zuzka jako již aktivní učitelka přírodopisu přičichla alespoň trochu k vědecké práci, 

zkusila si udělat pěknou faunistickou studii a třeba jednou bude (moc bych si to přála) paní učitelkou, 

které vodí děti do přírody a je schopná se na slušné úrovni zabývat regionální faunistikou. Někdo to 

přece dělat musí. 

Zuzka se mnou práci průběžně konzultovala, takže jsem s výsledkem poměrně spokojená a práci 

doporučuji k obhajobě a hodnocení jako velmi dobrá. 

 

Ve Březí  11.9.2016 

Lucie Juřičková 


