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Název práce: Diurnální vertikální migrace zooplanktonu: proximátní a ultimátní
faktorv.

X Práce ie |iterární rešerší. I ] Práce obsahuie v|astní výsledky.
Cí|e práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...}
Souhrn poznatků o proximátních a u|timátních faktorech, které ov|ivňují denní
vertikální migraci (DVM) zooplanktonu.
Přílohou práce je návrh experimentá|ního zaiízení na sledování vertiká|ní distribuce
medúzkv s|adkovodní v |aboratorních podmínkách.

Struktura (č|enění) práce:

Jádro práce je kromě obvyk|ých kapitol (Úvod, závěr a seznam |iteratury) rozděleno
do dvou přeh|edných a |ogicky navazujících celků. 1)Proximální a ultimátní faktory
ov|ivňující DVM zooplanktonu, 2) Ekologie m*dúzky sladkovodní a jedné přílohy 3)
Návrh experimentá|ního zařízení pro s|edování DVM medúzky s|adkovodní.

Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Ft.luŽil(a) autor(ka) v t.eŠe|Š; rcievanti.'í údaje z iitei.á'iiích zdi.ojů?

Autor správně a adekvátně cituje 78 č|ánků přimo a da|ších 17 nepřímo, většinou
anglicky psaných. Jeho seznam |iteratury je léměř vyčerpávající, obsahuje všechny
k|íčové odkazy rra okruhy tématu, autory a hypotézy.

Jsou získané vlastní vys|edky nebo zvolené téma adekvátně diskutovány?

Vzhledem k velkému počtu citací bych očekáva| podrobnější rozbor cca pěti
stěžejních hypotéz, zejména jejich si|ných a s|abých stránek, resp. na základě
jakých (k|íčových) výs|edků by|y formu|ovány a proč ne/zamítnuty. S ohledem na
doporučený rozsah textu by neby|o chybou ani poloviční mnoŽství odkazů'
Vyhranění názoru autora se předpok|ádám dostaví díky přemÍtání nad vlastnÍmi
výsledky v průběhu diplomové práce.

Práce je po formá|ní stránce vyhovující. Pročtení textu s větším časovým odstupem
nebo da|ší osobou by jistě sníŽi|o byt' řídce, ale vyskytující se nadbytečné věty a
vyjasnilo |ogickou stavbu některych tvrzení, coŽ je dů|eŽité pro jejich
vyvrácení/potvrzení.

Splněni cílů práce a celkové hodnocení:
Před|oŽená rešerše mapuje prob|ematiku DVM zoop|anktonu z dostatečné šíře,
zejména s oh|edem na pouŽitou |iteraturu. Myslím, Že při da|ším promýš|ení
klíčových ,,b|oků.. umoŽní na|ézt rozpory, jejichŽ vyřešení můŽe vést k posunu
v pochopení této široce rozšířené adaptační strategie zoop|anktonu anebo
přineimenším dobře formu|ovat pracovní hypotézy resp. cí|e dip|omové práce.
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rea|istický. Jeho uvedení do provozu by otevře|o ve|mi Žádaný metodický přístup
k pochopení komplexního chování medúzkv s|adkovodní.

Baka|ářskou práci Martina Hutňana doporučuji k přijetí.

otázky a připominky oponenta:

1 . Co pod|e Vašeho názoru můŽe na českých |oka|itách změnit DVM medúzkv
z normální na obrácenou?

2. Který světe|ný aspekt DP (,,V|iv svět|a .....) Vám připadá potencioná|ně nejvíce
objevný? (tím mj. naznačuji potřebu vyjasnit resp. zaměnit pojem ,,změna
světe|né intenzity.' v textu hojně pouŽívaný)

3. V čem spatřujete největší mezery současného poznání DVM zoop|anktonu a
proč?

Navrhuji dop|nit v da|ším studiu vhled do fyziologie smys|ů Živočichů obecně'
medúzky resp. p|anktontů konkrétně. Vře|e doporučuji abso|vovat přednáŠku
z chronobio|ogie, která objasní podstatu resp. zmatenost výroků typu (str. 14 a 15).
,,Prací ověřujících hypotézu o endogenním řízení DVM (tedy o jakýchsi ,,vnitřních
hodinách..) existuje ve|ké mnoŽství. Narozdíl od předcházejících hypotéz tato
využívá svět|o nepřímo jako synchronizující faktor (synchronizace vertiká|ní migrace
s denním cyk|em)'... Vinogradov (1968) ... proh|ási|, Že svět|o je mnohem si|něJším
spouštěcím faktorem DVt/l, neŽ endogenní rytmy...
K poučení, zostření smys|u pro výrokovou logiku a prověřování vědeckých hypotéz
se nabízí stat'S.J. Gou|da o výjimce potvrzující pravid|o (v knize Pandiň palec)'

Návrh hodnocení Ško|iiele ffi nebude sŇčáSťizvďe|ňěných -
informací)

rně ffi velmi dobře
Podpis škoIiteIe/oponenta:
Daniel Fiala

I nstrukce pro vypInění.

" Prosíme oponenty i Ško|ite|e o co nejstruČnějŠí a nejvýstiŽnějŠÍ komentáře k jednot|ivým
bodům (dodrŽujte rozsah), tuČně vyznačenťl rubriky jsou.povinnoú součástí posudku'. V případě práce za|oŽené na vlastních výsledcích hodnot'te rovněŽ pouŽ|te metodv a
zpracování výsledků, obdobně jako u práce dip|omové.

. Posudek se odevzdává (zasí|á) velektronické podobě na horak@naturcuni'cz 1pro ÚČe|y
zveřejnění na internetu), a dá|e podepsaný v.l výtisku (jako součást protoko|u o obhajobě) na
sekretariát biolog|cké sekce PřF UK (|ng. Jirka Suchá), Viničná 7 , 12B 44 Praha 2.


