
Oponents\ý posudek na diplomovou práci Petry Heythumové

,,Ekologie makrozoobentosu lotických ekosystémů v CHKo Český Kras..

Předložená diplomová práce má 79 číslovaných stran textu' na něŽnavazují početné

přílohy prezentující vlastní vysledky (59 tabulek a 69 graftr), mapy zájmových povodí a

fotografie lokalit.

V pětistránkovém úvodu s literární rešerší se autorka vedle souhmu limnologických

aktivit na sledovanémúzemívěnuje monitoringu tekoucích vod v obecné rovině a

problematice periodických toků v krasových oblastech, závěrem stanovuje cíle diplomové

práce. Následuje devítistránková charakteristika zájmového iuemí, sledovaných toků a lokalit

v odpovídajícím rozsahu s odkazem napÍedcházející práce publikované autorčinými

předchůdci. V kapitole Materiál a metodika si na necelých 4 stranách můžeme udělat

představu o rozsahu odvedené práce . na 8 lokalitách bylo odebráno azpracováno po l 1

fi,zikálně.chemických a 8 biologických vzorcích. Vedle stručného výětu pouŽitých metod a

determinaění literatury autorka seznamuje s použitymi ekologickými indexy a způsobem

vyhodnocení výsledků. V kapitole Výsledky jsou přehledně a podrobně popsány zjištěné

abiotické a biotické parametry sledovaných lokalit, struktura makrozoobentosu, jeho

dynamika a potravně-funkění skupiny' Zdá se, že autorka k determinaci přistupovala velmi

svědomitě - usuzuji tak podle vhodně zvolených determinačních úrovní odráŽejícich

současnou obecnou úroveň poznání, stáří jedinců v populacích a osobní možnosti.

Třináctistránková Diskuze obsahuje poměmě vysoký počet citací s nemalým zahraničním

podílem, autorka srovnává vlastní výsledky s pracemi svých předchůdců. Následuje

srozumitelný Závěr a přehledné Shrnutí. Seznam literatury obsahuje 74 citaci,zč,ehoŽ je

jedna třetinazahraniěních, výběr je dle mého názoru uspokojivý.

Diplomová práce je konzistentně formátována, napsána srozumitelně a s minimem

překlepů. Celkem bylo odebráno přes 40 tisíc jedinců a determinováno přes 80 taxonů' což

považuji za úctyhodný výkon.

K práci mám následující připomínky a dotazy:

o Formulace první věty abstraktu navozuje dojem' Že se autorkazaméÍi|a na,,vodní hmyz,o,

přestože je v práci zahmuta i permanentní složka makrozoobentosu (máloštětinatci' koýši

a pod.) - navrhuji zabě|ení textu v závorce.

o Nepřímé citace' pouŽívané zejménav metodice, chybí v seznamu literatury - doporučuji

dop1nit. Autorka Si také měla zvolit jednotnou formu citací v textu - pouŽívá kombinaci

latinského a českého. Dále se v seznamu literatury místo pouŽívaného ,,et al.,, vŽdy

uvádějí všichni autoři. Z citace Kubíček F. (1994) není zřejmý typ publikace ani počet

stran.



o Str. 42 a dáůe: potravně-funkční skupiny (scrapers, shredders,..') mají běžně používané
české ekvivalenty (seškrabávači a pod.) -pročjich autorka v českém textu neužívá?
V textu se také místy objevují poměmě neobratné formulace (např. ,,vliv sezonality..místo
sezónního vlivu na str.44),

o Str. 44: Z mnohorozměmých ana|ýz byly vylouěeny taxony, které se ve vzorcích vyskytly
nejýše 4x, aby nezkreslovaly ýsledky - chybí vysvětlení, co znamená 4x (poěet jedinců,

počet nálezů, počet lokalit...) a proč se autorka takto rozhodla.

o Str.56: Individuální saprobní indexy (odraŽející vztah ke koncentraci rozpuštěného
kyslíku) mohou vykazovat značnou variabilitu v rámci jednoho rodu, natožv rámci čeledi

a vyšších systematických úrovní _ použití souhrnných hodnot pro skupiny oligochaeta a

Chironomidae tedy může výsledky ovlivnit,v éemŽ s autorkou souhlasím.

o Str. 57: Věta ,,Koncentrace rozpuštěného lqslíku a BSKs bývají ve většině toku blízko
saturaci a tím pódem mólokdy limitují populaci makrozoobentosu.. Se mi v kontextu

diplomové práce jeví jako nevhodná interpretace citovaných autorů * může se autorka
zamyslet nad tím, zda je pro vodní organizmy (azejména strukturu makrozoobentosu)
důležitěj ší saturace kyslíkem nebo jeho koncentrace?

o Proměnné prostředí pouŽité v mnohorozměrných metodách sice pokryvají důležité faktory
působící na makrozoobentos, neméně ýznamné však jsou i další abiotické parametry,

zejména charakteristika substrátu a proudění, přítomnost makrovegetace a pod. - proč jim
nebyla věnována pozomost?

. V diskuzi chybí srovnání s jinými lokalitami podobného charakteru (krasové případně
periodické toky) v Čechách nebo zahraničí _ může autorka objasnit proč?

Ačkoliv vidím určité nedostatky ve r,yhodnocení a diskuzi výsledků, hodnotím
celkově prácipozitivně - vedle navrŽených oprav mají výše uvedené připomínky sloužit jako
podnět k zamyšlení při případné publikaci. Autorka prokázalavelkou pracovitost a schopnost
samostatné vědecké práce, Diplomovou práci hodnotím velmi dobře a doporučuji
k obhajobě.
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V Lužnici dne 3,6.2006

Ť 
JakubHo.".tQn.o.


