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Vegetácia v nivách veľkých riek je často jediným funkčným refúgiom lesnej a vlhkomilnej 

malakofauny v človekom poznačenej krajine a nivy sú zároveň nepochybne aj jednými z mála 

funkčných koridorov pre okolitú biotu. Bohužiaľ, nie je možné zabrániť, aby sa nivnými koridormi 

nešírili aj nepôvodné, invázne až invazívne druhy, ktoré majú väčšinou negatívny vplyv na 

pôvodnú biotu, najmä na jej druhové zloženie a ekologickú štruktúru.   

Multidisciplinárna téma práce, ktorú si Jitka Horáčková zvolila, patrí ku kľúčovým problémom v 

danom odbore, teda ekológii veľkých riek, o čom svedčí aj množstvo do posledného desaťročia 

datovaných prác, ktoré sú uvedené v úvodnej časti dizertačného spisu, ale aj priložených 

publikáciách. Téma je jasne a logicky vymedzená a zodpovedá odboru Ekológia, ktorý študentka 

absolvuje. Názov práce je adekvátny, zrozumiteľný a korešponduje s témou aj obsahom. 

Na celej odbornej práci, ktoré predchádzala napísaniu a publikovaniu článkov oceňujem, že spája 

organicky viacero navzájom sa dopĺňajúcich príbuzných odborov, napríklad paleoekológiu, výskum

biodiverzity alúvií, ekológiu invázií, faunistiku a ďalšie.     

Výskumné ciele, uvedené na str. 9, sú stanovené konzistentne, navzájom sa dopĺňajú a sú 

adekvátne zvolené pre doktorandské štúdium. Študentka naplnila ciele práce v plnej miere. 

Sprievodný text k publikovaným prácam je štrukturovaný prehľadne zostavený do logických celkov,

všetky formulácie sú jasné, v texte sa veľmi dobre orientuje. Opis východzieho stavu poznatkov k 

danej problematike je primeraný, autorka zbytočne nezabieha k marginálnym prácam. 

Výsledky práce

Multidisciplinárny výskum dolnej časti povodia rieky Labe vyústil nakoniec do piatich odborných 

štúdií publikovaných v prestížnych medzinárodných časopisoch s impakt faktorom v rozmedzí 1.2 

(Community Ecology) až 3.24 (Plos One), pričom v dvoch z nich je študentka prvým autorom. 

Osem nasledujúcich prác je ekofaunisticky ladených, publikovaných v recenzovanom časopise 

Malacologica Bohemoslovaca. V prípade všetkých štúdií bol na počiatku výskumu dobre 

stanovený ich dizajn, čo bolo predpokladom publikovateľných výstupov. Metódy vzorkovania a 



analýz sú z hľadiska zvolených cieľov adekvátne, v rámci štatistických analýz sú použité metódy, 

zohľadňujúce najnovšie trendy v analýze biologických dát. Okrem výsledkov tzv. veľkej vedy sú v 

práci uvedené aj mnohé cenné faunistické, prípadne autekologické poznatky. 

Jitka preukázala schopnosť interpretovať zozbierané dáta a viesť fundovanú odbornú diskusiu na 

danú tému, o čom svedčí vlastne celý sprievodný text k riešenej problematike a publikovaným 

prácam. Výsledky, závery a smery výskumu do budúcnosti sú formulované precízne a 

zrozumiteľne. 

Význam práce

V prvej časti práce autorka na základe doteraz publikovaných prác ukázala, aké sú hlavné zmeny 

v štruktúre nivnej malakofauny a čím sú ovplyvnené (vlhkostný gradient, nadmorská výška, typ 

vegetácie a pod.). Tieto významné poznatky získavajú váhu najmä preto, že sú interpretované na 

pozadí historického vývoja riečnej nivy a analýzy existujúcich a doplnkových fosílnych záznamov.  

Na základe tohoto postupu autorka napríklad zistila, že vplyv nadmorskej výšky na väčšiu časť 

variability malakofauny netreba chápať prvoplánovo, ale v širších súvislostiach, najmä s historickou

kontinuitou sledovaného územia v minulosti. Inými slovami - výsledky práce vyzdvihujú skutočnosť,

že zmeny v druhovej variabilite malakofauny na určitom ekologickom gradiente sa nedajú vždy 

vysvetliť len pomocou premenných prostredia, ale pre interpretáciu je lepšie hľadať súvislosti aj v 

spojení s peleoekologickými dátami.

V druhej časti práce, ktorá se venuje vplyvu rastlinných invázií na malakocenózy, vyzdvihnem 

najmä zistenie, že invázny potenciál konkrétneho druhu (v tomto prípade pohánkovca českého, 

Fallopia x bohemica), nemusí automaticky znamenať negatívny dopad na organizmy iných 

trofických úrovní, čiže na suchozemské mäkkýše. Táto informácia má, okrem teoretickej hodnoty, 

veľký význam pre ochranu prírody, kde sa často posudzuje vplyv nepôvodných druhov 

schematicky najmä podľa stupňa ich invazibility. 

Záver 

Na záver konštatujem, že predkladané práca jednoznačne potvrdzuje schopnosť autorky 

samostatne vedecky pracovať, z dát vyvodzovať relevantné závery, zasadiť ich do súčasného 

stavu poznania v príslušnom odbore, zodpovedajúcim spôsobom o nich diskutovať, vedeckú prácu

dokončiť a úspešne publikovať. Práca jednoznačne spĺňa požiadavky kladené na dizertačné práce,

a preto ju odporúčam k obhajobe a po úspešnej obhajobe udeliť uchádzačke vedecko-akademickú

hodnosť philosophiae doctor.

V Bratislave 13. augusta 2015 Ing. Tomáš Čejka, PhD. 



Otázky do diskusie:

• V práci publikovanej v Community Ecology (2014) používajú autori ako jednu z vysvetľujúcich 

premenných Ellenbergove indikačné hodnoty. V rámci analýz boli použité originálne Ellenbergove 

hodnoty, alebo hodnoty kalibrované pre stredoeurópske (resp. české) podmienky? Zaujímal by ma 

názor autorky na to či, je korektné používať originálne hodnoty alebo je lespšie ich expertne 

korigovať vzhľadom k lokálnym stanovištným pomerom.

• Testovalo sa, či je v podmienkach lužných lesov nivy dolného Labe dostačujúca vzorka 

hrabanky 0.25 m2 ? 

• Na str. 38 sa uvádza, že plzák španělský (Arion vulgaris) pochádza z Portugalska. Zastáva 

autorka aj v súčasnosti tento názor? 

• Z terminologického hľadiska ma zaujal pojem patrnost, z kontextu vyplýva, že ide o anglické 

pattern. Napriek tomu, že som rodilý Moravák a už desiatky rokov už prichádzam s Češtinou do 

styku len príležitostne, zaujímala by ma genéza a opodstatnenie používania tohto českého 

ekvivalentu.


