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1. CÍLE A HYPOTÉZY 
Cílem práce bylo provést malakozoologický průzkum na 21 lokalitách PP Džbán, porovnat získané 
s předchozím průzkumem a na základě vlastních výsledků navrhnout přírodovědnou exkurzi a vytvořit 
určovací příručku základních druhů plžů této oblasti. Vytčené cíle byly beze zbytku splněny. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ A FORMÁLNÍ ÚPRAVA 
Práce obsahuje všechny předepsané náležitosti a je rozdělena do dvou celků. Je psána pěknou 
češtinou bez chyb a překlepů. První celek tvoří výsledky recentního malakozoologického průzkumu 
PP Džbán a jeho srovnání s předchozími průzkumy, druhá část je zaměřena na praktické využití 
získaných výsledků. Práce tedy obsahuje jak rešeršní část, tak část praktickou a završena je 
didaktickým závěrem. Všechny části práce jsou spolu organicky propojeny a navíc doplněny o ručně 
kreslený atlas vybraných druhů měkkýšů. 
 
3. KOMENTÁŘ VEDOUCÍ 
Má spolupráce s Hankou Hronovou započala průzkumem povodí Kačáku a vyvrcholila studií plžů 
Džbánu. PP Džbán nejenže geograficky navazuje na oblast okolí potoka Loděnice – jedná se také 
jakýmsi zvláštním řízením osudu o místo malakozoologicky téměř neprobádané. Jediné známé 
předchozí malakologické průzkumy provedl dr. Vojen Ložek, nebyly však nikdy publikovány a mnohé 
ani řádně zpracovány. Hanku tak čekal nelehký úkol: zpracovala své vzorky odebrané při čtyřech 
výjezdech a navíc přebrala a determinovala archivní vzorky z depozitáře Národního muzea. Díky tomu 
mohla konstatovat zjevnou degradaci některých zkoumaných míst, ale i zachování biodiverzity míst 
dalších. Rukama jí prošly stovky ulit celkem 65 druhů měkkýšů, což představuje téměř čtvrtinu 
kompletní české malakofauny. Množství zpracovaného muzejního materiálu bylo obrovské, objemné a 
časově náročné byly i vzorky vlastní. 
Ze získaného seznamu plžů PP Džbán Hanka vytvořila malakologický atlas s polytomickým klíčem, 
doprovozený autorskými kresbami schránek 25 druhů. Při jednom z výjezdů do Džbánu jsme navíc 
objevily dechberoucí prameniště Cikánský dolík, které studentka operativně začlenila do své 
diplomové práce ve formě návrhu exkurze s malakologickým přesahem. 
Z původně jednoduchého tématu se díky nalézání dalších a dalších muzejních vzorků postupně stal 
nekonečný detektivně-determinační seriál a Hance patří můj dík i chvála za to, že v průběhu 
zpracování vzorků nedezertovala k jinému (a méně archivnímu) tématu. Naopak, vytrvala a nestýskala 
si, ani když jsem jí nutila překreslovat a upravovat již hotové obrázky ulit určené do atlásku. Naši 
spolupráci hodnotím výhradně kladně: zvládly jsme spolu náročné terénní odběry, zpracování vzorků 
recentních i muzejních; vyzkoušely, jak složitá je příprava použitelného a fakticky správného 
určovacího klíče a vše korunovaly jarní turistickou výpravou do Cikánského dolíku. 
Výsledky Hančiny práce budou publikovány v časopise Biologie-Chemie-Zeměpis a také v odborném 
malakozoologickém tisku, a mě je líto, že naše spolupráce obhajobou předložené teze skončí – 
v malakologickém tandemu HH+DŘ se mi pracovalo kromobyčejně dobře. 
 
4. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
Práci plně doporučuji k obhajobě. 
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