
Oponentský	  posudek	  na	  disertační	  práci	  Mgr.	  Jitky	  Horáčkové	  
Nivní	  malakofauna	  přítoků	  dolního	  Labe	  –	  její	  historie,	  ekologie	  a	  změny	  
způsobené	  rostlinnými	  invazemi	  (Univerzita	  Karlova	  v	  Praze,	  Přírodovědecká	  
fakulta,	  Katedra	  ekologie,	  2015).	  
	  
	  
	  
	  
Oponovanou	  disertační	  práci	  tvoří	  rozsáhlý	  soubor	  třinácti	  publikovaných	  
článků,	  kterému	  je	  předřazen	  hutný	  a	  zároveň	  čtivý	  padesátistránkový	  úvod.	  
První	  část	  tvoří	  články	  paleoekologické,	  druhou	  a	  třetí	  část	  články	  recentně	  
biogeografické	  a	  invazně-‐biologické.	  Všechny	  ve	  vynikajících	  impaktových	  
časopisech.	  Čtvrtá	  část	  je	  sérií	  sedmi	  faunistických	  studií	  publikovaných	  
v	  domácím	  recenzovaném	  časopise	  Malacologica	  Bohemoslovaca,	  z	  nichž	  
nejrozsáhlejší,	  nejkomplexnější	  a	  asi	  i	  nejzajímavější	  je	  práce	  o	  údolí	  Vltavy.	  
	  
Celek	  představuje	  opravdu	  komplexní	  dílo	  o	  malakofauně	  niv	  z	  hlediska	  
faunistického,	  aktuoekologického	  a	  paleoekologického.	  Autorka	  se	  v	  něm	  
představuje	  jako	  vyzrálá	  vědecká	  osobnost	  s	  mimořádným	  rozhledem	  a	  erudicí	  
hned	  v	  několika	  tradičních	  oborech.	  Předložená	  práce	  je	  sice	  převážně	  
malakologická,	  ale	  autorka	  je	  zároveň	  aktivní	  a	  publikující	  botaničkou.	  
Kombinace	  obou	  těchto	  zaměření	  je	  zhodnocena	  zejména	  v	  článcích	  o	  vlivu	  
rostlinných	  invazí	  na	  malakofaunu.	  
	  
Oceňuji	  autorčino	  zaujetí	  pro	  studium	  reálné	  přírody	  s	  těžištěm	  v	  terénní	  práci	  a	  
vytříbený	  smysl	  pro	  historické	  souvislosti	  studovaných	  jevů.	  Jinými	  slovy,	  Jitka	  
Horáčková	  se	  jeví	  být	  důstojnou	  pokračovatelkou	  tradice	  započaté	  jejím	  
mentorem	  RNDr.	  Vojenem	  Ložkem	  a	  dále	  zprostředkované	  školitelkou	  Doc.	  Lucií	  
Juřičkovou.	  Průběh	  a	  výsledek	  posuzované	  doktorské	  práce	  je	  vůbec	  vynikajícím	  
příkladem	  předávání	  vědecké	  tradice	  napříč	  generacemi.	  Všichni	  tři	  jmenovaní	  
po	  léta	  zůstávají	  v	  aktivním	  a	  opravdu	  těsném	  odborném	  i	  lidském	  kontaktu,	  což	  
vyústilo	  v	  bohaté	  plody	  nejen	  v	  podobě	  předložené	  dizertační	  práce.	  Jitka	  
Horáčková	  se	  podstatnou	  měrou	  podílí	  také	  na	  vytváření	  a	  správě	  databáze	  
českých	  a	  slovenských	  fosilních	  měkkýšů,	  tedy	  na	  zachování	  a	  dalším	  zhodnocení	  
výsledků	  dlouhodobé	  činnosti	  Vojena	  Ložka.	  Výstupem	  této	  aktivity	  je	  série	  tří	  
opravdu	  klíčových	  článků	  publikovaných	  v	  loňském	  roce	  v	  nejlepších	  
paleoekologických	  časopisech	  (Horáčková,	  Ložek,	  Juřičková	  2014;	  Juřičková,	  
Horsák,	  Horáčková,	  Abrahám,	  Ložek	  2014;	  Juřičková,	  Horáčková,	  Ložek	  2014	  –	  
viz	  seznam	  publikací	  autorky,	  který	  je	  součástí	  Autoreferátu).	  Tyto	  publikace	  by	  
dle	  mého	  soudu	  samy	  o	  sobě	  stačily	  k	  vypracování	  solidní	  dizertační	  práce.	  
Jelikož	  se	  však	  vymykají	  zadanému	  tématu,	  autorka	  je	  vůbec	  nezahrnula,	  stejně	  
jako	  několik	  dalších,	  již	  méně	  důležitých	  článků.	  
	  
K	  dokreslení	  širších	  okolností	  vzniku	  dizertační	  práce	  není	  od	  věci	  zmínit,	  že	  
Jitka	  Horáčková	  je	  matkou	  dvou	  malých	  dětí	  a,	  pokud	  je	  mi	  známo,	  zpívá	  a	  hraje	  
na	  dudy	  v	  tradiční	  chodské	  kapele.	  Není	  tedy	  typem	  fanatické	  Supervědkyně,	  jak	  
by	  se	  mohlo	  na	  první	  pohled	  zdát,	  ale	  všestranně	  rozvinutou	  lidskou	  bytostí,	  což	  
je	  při	  hlubším	  pohledu	  na	  její	  vědeckou	  práci	  poznat.	  
	  



Po	  formální	  stránce	  nemám	  k	  předložené	  dizertační	  práci	  téměř	  žádné	  výhrady.	  
Je	  občas	  mi	  vadilo	  nesprávné	  užití	  interpunkce	  v	  Úvodu,	  což	  je	  nepodstatný	  
detail.	  Faktické	  výhrady	  mám	  též	  k	  víceméně	  podružným	  detailům:	  
	  

(1) 	  V	  Abstraktu	  (str.	  5)	  je	  uvedeno,	  že	  „...	  jsme	  zkoumali	  ekologické	  patrnosti	  
odpovědné	  za	  druhovou	  bohatost	  a	  složení	  malakofauny.	  Jsou	  to	  především	  
nadmořská	  výška	  a	  gradient	  vlhkosti,	  dále	  typ	  vegetace...“.	  Ekologické	  
patrnosti	  (patterns)	  jsou	  ale	  něco	  zásadně	  jiného	  než	  faktory	  prostředí.	  
Nemohou	  být	  ani	  za	  nic	  odpovědné,	  protože	  se	  vymykají	  kauzálnímu	  
popisování.	  	  V	  publikovaných	  článcích	  je	  přitom	  pojem	  patterns	  užíván	  
správně.	  
	  

(2) 	  Na	  str.	  8	  a	  str.	  10	  je	  tendenčním	  způsobem	  kritizována	  metoda	  pylové	  
analýzy,	  a	  sice	  za	  tím	  účelem,	  aby	  mohly	  být	  vyzdviženy	  přednosti	  analýzy	  
paleomalakologické.	  Tato	  kritika	  je	  však	  po	  mém	  soudu	  nespravedlivá.	  
Tvrzení,	  že	  „Zatímco	  fosilní	  pylová	  spektra	  poskytují	  obraz	  druhového	  
složení	  vegetace	  v	  širší	  okolní	  krajině,	  fosilní	  měkkýší	  společenstva	  odrážejí	  
spíše	  lokální	  podmínky...“	  je	  příliš	  vágní	  a	  v	  zásadě	  nesprávné.	  Dnes	  je	  
dobře	  známo,	  že	  i	  fosilní	  pyl	  může	  za	  jistých	  podmínek	  odrážet	  velmi	  
lokální	  vegetační	  poměry.	  Stejně	  nesprávné	  je	  i	  tvrzení	  v	  tom	  smyslu,	  že	  
pyl	  se	  zachovává	  jenom	  někde	  a	  měkkýši	  prakticky	  všude	  (jmenovány	  
jsou	  přitom	  vápnité	  jezerní	  a	  fluviální	  sedimenty,	  travertiny,	  pěnovcová	  
prameniště,	  spraše,	  svahoviny,	  výplně	  jeskyň	  a	  převisů,	  antropogenní	  
objekty	  s	  archeologickými	  nálezy).	  Ve	  všech	  jmenovaných	  prostředích	  se	  
ovšem	  pylová	  zrna	  uchovávají	  a	  opakovaně	  jsou	  z	  nich	  získávána.	  Záleží	  
jen	  na	  použitých	  separačních	  metodách.	  Celý	  problém	  myslím	  spočívá	  
v	  tom,	  že	  na	  pylovou	  analýzu	  jsou	  tradičně	  kladeny	  velmi	  vysoké	  nároky	  
z	  hlediska	  podrobnosti	  záznamu	  (stratigrafického	  rozlišení)	  a	  statistické	  
robustnosti.	  Je	  pravda,	  že	  takovým	  vysokým	  nárokům	  nemusí	  metoda	  
v	  určitých	  situacích	  dostát.	  To	  ovšem	  nesnižuje	  její	  význam	  ve	  srovnání	  
s	  jinými	  typy	  analýz,	  u	  kterých	  bývají	  nároky	  nižší,	  nebo	  prostě	  jen	  
odlišné.	  Jedna	  z	  hlavních	  výhod	  paleomalakologické	  metody	  oproti	  
pyloanalytické	  přitom	  není	  zmíněna	  vůbec.	  Totiž	  možnost	  uchovat	  
konkrétní	  nálezy	  fosilních	  schránek	  měkkýšů	  jako	  sbírkový	  materiál	  
k	  pozdějším	  revizím	  a	  k	  případnému	  přímému	  radiokarbonovému	  
datování.	  (Stejně	  jako	  je	  tomu	  u	  rostlinných	  makrozbytků,	  často	  
využívaných	  paralelně	  s	  pylovou	  analýzou.)	  
	  

(3) 	  Souhlasím	  s	  interpretací	  zjištěného	  ochuzení	  malakofaun	  na	  dolních	  
úsecích	  labských	  přítoků	  coby	  výsledku	  historického	  (bezesporu	  již	  
pravěkého)	  odlesnění	  celých	  krajinných	  úseků.	  Stejně	  tak	  souhlasím	  
s	  interpretací	  lužních	  lesů	  jako	  mladého	  biotopu,	  do	  kterého	  přešly	  druhy	  
z	  lesů	  běžných	  v	  okolní	  krajině,	  případně	  z	  lesů	  suťových.	  Nemyslím	  si	  
však,	  že	  by	  tento	  proces	  začal	  již	  v	  „období	  postneolitické	  kolonizace“	  (str.	  
12).	  Sedimentace	  povodňových	  hlín	  a	  vznik	  lužních	  lesů	  se,	  pokud	  je	  mi	  
známo,	  na	  všech	  našich	  řekách	  datuje	  nejdříve	  do	  přelomu	  raného	  a	  
vrcholného	  středověku,	  i	  když	  určité	  náznaky	  můžeme	  pozorovat	  i	  dříve.	  
Z	  téhož	  důvodu	  nesouhlasím	  s	  tvrzením	  (na	  str.	  13),	  že	  „...zatímco	  v	  jiných	  
oblastech	  žila	  v	  nivách	  řek	  plně	  vyvinutá	  lesní	  malakofauna	  až	  do	  období	  



lesního	  klimatického	  optima,	  v	  nivě	  dolní	  části	  Ohře	  se	  vlivem	  lidského	  
osídlení	  a	  hospodaření	  pravděpodobně	  nikdy	  v	  průběhu	  postglaciálního	  
období	  nevyskytovala.“	  Domnívám	  se	  totiž,	  že	  plně	  vyvinutá	  lesní	  
malakofauna	  se	  v	  nivách	  našich	  řek	  nevyskytovala	  až	  do	  vrcholného	  
středověku	  vůbec,	  protože	  se	  v	  nich	  nevyskytovaly	  žádné	  plnohodnotné	  
lesy.	  Teprve	  po	  hlubokých	  krajinných	  změnách	  spojených	  s	  vrcholně	  
středověkou	  kolonizací	  převážně	  podhorských	  oblastí	  nivy	  agradovaly	  a	  
zarostly	  lužními	  lesy.	  Do	  těchto	  lesů	  potom	  mohly	  přecházet	  lesní	  druhy	  
plžů	  z	  okolí,	  pokud	  vůbec	  ještě	  měly	  odkud.	  Celý	  problém	  rozšíření	  
nivních	  malakofaun	  lesního	  typu	  tedy	  bude	  nejspíš	  ještě	  složitější	  a	  bude	  
zahrnovat	  refugiální	  dynamiku	  v	  pravěké	  kulturní	  krajině	  v	  kombinaci	  
s	  obecně	  velmi	  malou	  schopností	  plžů	  se	  šířit.	  Zdá	  se	  mi,	  že	  posledně	  
uvedeném	  svědčí	  fakt,	  že	  	  „Zatímco	  na	  horním	  toku	  Ohře	  můžeme	  
v	  pobřežních	  porostech	  a	  luzích	  aktuálně	  nalézt	  množství	  lesních	  druhů,	  na	  
dolní	  Ohři	  téměř	  polovina	  z	  nich	  chybí,	  a	  to	  i	  přesto,	  že	  jsou	  zde	  oproti	  
hornímu	  toku	  celé	  chráněné	  lesní	  komplexy	  luhů,	  které	  na	  první	  pohled	  
skýtají	  lesní	  malakofauně	  ideální	  prostředí.“	  (str.	  12).	  Pokud	  se	  nemýlím,	  
tak	  takové	  zjištění	  svědčí	  o	  nečekaně	  málo	  účinném	  šíření	  plžů	  odshora	  
dolů	  říčním	  koridorem.	  Jak	  je	  potom	  možné,	  že	  v	  nivě	  Úštěckého	  potoka	  je	  
„...lesní	  malakofauna	  v	  současnosti	  mnohem	  bohatší,	  než	  byla	  kdykoliv	  
v	  minulosti“	  (str.	  14)?	  Odkud	  a	  jak	  se	  tam	  tak	  náhle	  dostala,	  když	  krajina	  
na	  Úštěcku	  byla	  až	  donedávna	  velkoplošně	  odlesněná	  a	  celkově	  silně	  
ochuzená	  o	  lesní	  fauny	  (též	  vlivem	  mladoholocenní	  acidifikace)?	  Lze	  
v	  blízkosti	  vůbec	  předpokládat	  nějaké	  refugium,	  když	  lokálně	  nebylo	  
přežívání	  doloženo	  ani	  fosilními	  daty?	  
	  

(4) 	  Tvrzení	  na	  str.	  15,	  že	  druhová	  bohatost	  lužní	  malakofauny	  „...souvisí	  
především	  s	  vlhkostním	  gradientem,	  s	  frekvencí	  záplav	  a	  částečně	  také	  
s	  typem	  lužního	  lesa“	  je	  poněkud	  tautologické,	  protože	  samotný	  typ	  
lužního	  lesa	  souvisí	  s	  frekvencí	  záplav	  a	  s	  půdní	  vlhkostí.	  

	  
(5) 	  Úvod	  ke	  kapitole	  III.	  začíná	  (na	  str.	  20)	  velmi	  tendenčním	  popisem	  

domnělé	  „neolitické	  revoluce“	  a	  lamentací	  nad	  tehdejším	  zkažením	  
přírody	  biologickými	  invazemi.	  Domnívám	  se,	  že	  na	  místě	  by	  byl	  mnohem	  
diferencovanější	  pohled,	  oproštěný	  od	  kulturně-‐antropologického	  
determinismu	  Russeauovského	  ražení.	  	  Prvních	  zhruba	  15	  řádků	  této	  
pasáže	  by	  šlo	  použít	  k	  citování	  jako	  příklad	  ekologistického	  
fundamentalismu.	  Stejně	  tak	  větu	  na	  str.	  33,	  že	  říční	  nivy	  „...byly	  člověkem	  
vyrvány	  z	  náruče	  přírody	  a	  jejích	  zákonů...“.	  Proč	  tedy	  (pokračování	  citace)	  
„...zůstávají	  jedinečným	  a	  nejen	  malakologicky	  vysoce	  cenným	  
ekosystémem“?	  Není	  to	  contradictio	  in	  adjecto?	  Poslední	  citovaná	  věta	  má	  
alespoň	  faktické	  jádro	  v	  tom,	  že	  středoevropské	  sladké	  vody	  jsou	  opravdu	  
jedním	  z	  nejohroženějších	  biotopů.	  O	  nivách	  samotných	  už	  to	  ale	  tolik	  
neplatí,	  nanejvýš	  snad	  z	  hlediska	  invazibility.	  Jejich	  biota	  však	  
biologickými	  invazemi	  vznikla,	  a	  to	  zcela	  nedávno	  (v	  měřítku	  holocénu).	  

	  
(6) 	  Při	  hodnocení	  biodiverzity	  niv	  na	  gradientu	  nadmořské	  výšky	  (od	  

horního	  toku	  po	  ústí)	  poněkud	  postrádám	  přístup,	  který	  se	  mi	  zdá	  být	  
nasnadě.	  Totiž	  využití	  jakéhosi	  ekvivalentu	  species-‐area	  relationship,	  



který	  by	  se	  dal	  vyjádřit	  sklonem	  křivky	  růstu	  počtu	  druhů	  na	  rostoucí	  
kilometráž	  řeky,	  resp.	  nivy.	  Byl	  by	  takový	  přístup	  možný,	  nebo	  mu	  brání	  
nějaká	  úskalí	  v	  povaze	  dat,	  či	  způsobu	  jejich	  sběru?	  

	  
(7) 	  Koláčový	  graf	  na	  str.	  33	  (obr.	  1)	  ukazuje	  zastoupení	  jednotlivých	  

Ložkových	  ekologických	  indikačních	  skupin	  plžů	  v	  nivách	  všech	  devíti	  
zkoumaných	  řek.	  Na	  stejné	  straně	  je	  k	  němu	  interpretace,	  která	  
konstatuje	  jako	  hlavní	  zjištění	  fakt,	  že	  v	  souboru	  převažují	  druhy	  
indikující	  lesní	  prostředí.	  Je	  to	  až	  tolik	  překvapivé,	  když	  byla	  studie	  
předem	  omezena	  na	  prostředí	  lužních	  lesů?	  Osobně	  mi	  připadá	  
překvapivější	  zjištění,	  že	  se	  v	  lužních	  lesích	  vyskytují	  druhy,	  byť	  v	  malém	  
množství,	  klasifikované	  jako	  „druhy	  stepí	  a	  skal“,	  druhy	  otevřených	  
stanovišť“	  a	  „druhy	  teplomilné	  a	  suchomilné“.	  Co	  je	  příčinou?	  Nedokonalá	  
klasifikace	  do	  indikačních	  skupin?	  Splachování	  plžů	  z	  okolí	  niv?	  

	  
(8) 	  Na	  závěr	  posudku	  trocha	  kritiky	  k	  výsledkům	  žracích	  pokusů	  a	  k	  jejich	  

aplikaci	  na	  hodnocení	  vlivu	  rostlinných	  invazí	  na	  lužní	  malakofaunu.	  Dalo	  
se	  myslím	  očekávat,	  že	  jantarka	  a	  žihlobytka	  (Urticicola)	  budou	  žrát	  
především	  kopřivu.	  A	  co	  invazní	  druhy	  plžů?	  Také	  by	  ji	  preferovaly?	  A	  co	  
přemrzlý	  invazní	  topinambur,	  který	  dle	  příslušného	  článku	  chutnal	  
jantarkám	  ze	  všeho	  nejvíc?	  Tato	  informace	  se	  z	  úvodu	  i	  z	  autoreferátu	  
jaksi	  vytratila	  a	  navíc	  byl	  topinambur	  vyloučen	  z	  hodnocení	  vlivu	  
invazních	  rostlin	  na	  abundanci,	  druhovou	  rozmanitost	  a	  skladbu	  
společenstev	  lužních	  plžů.	  Proč?	  Protože	  by	  to	  nevyznělo	  tak	  „pěkně“	  
v	  požadovaný	  neprospěch	  invazních	  rostlin?	  

	  
	  
Jak	  už	  jsem	  v	  úvodu	  posudku	  předeslal,	  uvedené	  výhrady	  považuji	  za	  víceméně	  
marginální.	  Celkově	  pokládám	  práci	  za	  mimořádně	  zdařilou,	  rozsahem	  více	  než	  
dostatečnou,	  po	  formální	  stránce	  téměř	  dokonalou	  a	  hlavně	  fundovanou	  o	  
objevnou	  v	  kladených	  otázkách,	  použitých	  přístupech	  a	  v	  konkrétních	  zjištěních.	  
Doporučuji	  ji	  proto	  k	  obhajobě.	  
	  
	  

V	  Babicích,	  19.	  7.	  2015	  
	  
	  
	  

Doc.	  Petr	  Pokorný,	  Ph.D.	  


