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1. CÍLE A HYPOTÉZY   
 Všechny části předložené studie - vlastní malakologický průzkum včetně rešerše, návrh výukové 
exkurze, určovací příručka a atlas měkkýšů - byly dobře vypracovány a cíle práce náležitě splněny.  
 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ  
 Zpracování všech potřebných podkladů k odborné malakologické části jistě nebylo snadné, ovšem 
je zřejmé, že bylo provedeno vskutku pečlivě a s náležitou odbornou úrovní. Ve výsledcích a diskuzi 
jsem našla uspokojivé a logické odpovědi na otázky plynoucí z předchozího textu, což vypovídá o 
dobré provázanosti všech kapitol odborné části práce. Návrh exkurze na jednu ze zkoumaných lokalit 
je srozumitelný a prakticky využitelný. Určovací příručka a atlas měkkýšů jsou vhodně a velmi 
originálně pojaté. 
 
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA 
 Nezjistila jsem žádná provinění proti obvyklým pravidlům. Celá práce má velmi dobrou formální 
a odborně kvalitní úroveň ve všech svých částech.  
 
 
4. KOMENTÁŘ OPONENTKY 
 Odborná studie malakofauny Džbánska je zajímavá zejména skvělým propojením vlastního 
recentního průzkumu a historických záznamů i dokladového materiálu z předchozích sběrů měkkýšů. 
Potenciál dalšího praktického využití této diplomové práce stojí za uznání. Kapitoly 4.5 (Výsledky - 
Významné druhy) a 5.1 (Diskuze - Srovnání shodných lokalit) by se mohly směle stát jádrem 
publikace o proměnách měkkýších společenstev Džbánska vlivem celkových změn v krajině, případně 
podkladem pro odbornou diskuzi o možných změnách dosavadní péče o jednotlivé maloplošné lokality 
s ohledem na potřeby ohrožených či vzácných druhů měkkýšů. 
 Kvalitní faunistická práce se pozná mimo jiné podle toho, že čtenář dostane chuť navštívit 
studované území. Navrhovaná exkurze na slatiništní lokalitu NPP Cikánský dolík je v souvislosti 
s předchozí odbornou částí diplomové práce rozhodně lákavá. Díky výběru neobvyklého cílového 
biotopu, který běžní žáci či studenti málokdy osobně poznají, by mohlo být zařazení této exkurze do 
výuky velice atraktivní a zajímavé i pro laiky.  
 Oceňuji originální pojetí určovacího klíče na reprezentativní výběr druhů a pozoruhodný soubor 
vlastnoručních kreseb ulit v příloze „Atlas měkkýšů“, z nichž některé položky (např. V. angustior nebo 
I. isognomostomos) vypadají „jako živé“. Navíc jsou všechny kresby vhodně doplněny znázorněním 
skutečné velikosti schránek, což umožňuje dobrou orientaci při použití atlasu spolu s určovacím 
klíčem. 
 
 
 
 



 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 
 

1) Připomínka k určovacímu klíči – doplnila bych pracovní list s tímto klíčem jednoduchými 
nákresy k vysvětlení používaných pojmů, aby studenti měli před očima, co znamenají: ústí, 
píštěl, vřetenovitý tvar schránky atd. Pro jistotu…  

2) Otázka k předváděnému odebírání hrabankového vzorku během exkurze – Konečné 
zpracování tradičního hrabankového vzorku bude hotové nejdříve několik týdnů po exkurzi, 
takže hrozí, že účastníky exkurze už výsledek nebude tolik zajímat, případně během čekání 
ztratí souvislosti. Z jakých důvodů není do programu exkurze zvolen mnohem rychlejší „mokrý 
plavený vzorek“, kterým byla slatiništní malakofauna cílové lokality NPP Cikánský dolík 
zkoumána v odborné části práce? 

 
 
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ  
Tuto diplomovou práci chválím jako vynikající a rozhodně doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
V Praze datum: 4. května 2017                          …………………………………. 
               Podpis 
 
 
 
 

Pozn.: Vyjádřete se prosím vlastní formou k výše uvedeným bodům, jsou-li v případě hodnocené DP relevantní. 

 
 

 


