
Oponentský posudek na diplomovou práci Michaely Křtěnové
,,Limnologické poměry lybraných pískoven v povodí Lužnice..

PředloŽená diplomová práce má 70 číslovaných stran textu, na něž navazují přílohy
s naměřenými daty, batymetrické mapy zkoumaných pískoven a dokumentační fotografie.

V úvodu si autorka stanovila za cíl srovnánítÍipískoven různého stáří, zhodnocení
jejich současného stavu a vyvoje a rozhodla se vývořit komplexně pojatou studii' Následuje
stručná rešerše prací týkajících se problematiky pískoven z hydrochemického a biologického
hlediska. Škoda, Že nejsou neuvedeny žádnérelevantní zahraničnípublikace - jsem
přesvědčen, že jich i ve středoevropském měřítku bude dostatek. V rámci třetí a čtvrté
kapitoly autorka vymezuje sledované lokality a seznamuje s geologickými a hydrologickými
poměry zájmového uzemi,jeho ochranou a historií vwžiti, Vzhledem ke komplexnosti
práce autorka v metodice správně uvádí podíl dalších pracovníků na podkladech - samostatné
zptacování v tomto rozsahu by bylo dle mého názoru nemožné. V kapitole Výsledky jsou
přehledně a podrobně popsány zjištěné morfometrické a |'zikálně-chemické charakteristiky
sledovaných lokalit a Seznam zaznunenaných taxonů fi,toplanktonu, zooplanktonu a
makrozoobentosu. V šestistránkové diskuzi autorka srovnává zkoumané pískovny mezi sebou,
zamýš|í se nad příčinami Zjištěných rozdílů a vyvozuje rozumné závěry. Seznam literatury
obsahuje 4I citací,

K práci mám následující připomínky a dotazy:

o Zaě|enění rekapitulace struktury vlastní diplomové práce do úvodu se mi zdá nevhodné.
o Obrázek 1 je díky nízkému rozlišení zcela nečitelný, v tabulce 1 jsou místo desetinných

čárek použity tečky ažLutábarva v grafech je neýrazná.
o Str. 3 odst. 2: TŤetí a čtvrtávěta by si určitě zaslouži|y lepší formulaci.
o Str. 8 odst. 1: Věta ''označujeme je jako jezeru antropogenní i přes to, že nevznikla

přírodními procesy'' mi nedává smysl - vhodnější by nejspíš bylo ''označujeme je jako
jezeru i přes to, že místo přírodními procesy vzniklaantropogenní činností''.

o Str. 23 a ďá|e: Autorka u iontů až na ýjimky neuvádí náboj - považuj i za nutnéj e doplnit.
o Str. 25:Y části týkající se odběru makrozoobentosu je nutné uvést hustotu odběrového

síta, nebot' tento faktor významně ovlivňuje mnoŽství odebraného materiálu i ieho
taxonomickou strukturu. Standardně se pouŽívá síť s definovanou světlostí ok 0.5 mm.
vždy a|e zá|eží na cíli práce.

o Str. 52: Jak si autorka r,rysvětluje větu ''Druhová variabilita je v pískovnách spíše nižší a
představuje kvantitativní převahu vířníků, larválních stádií klanonoŽců a perlooček''?
osobně variabilitu chápu jako proměnlivost.

o Str. 55 odst. 5: Latinský název pro ploštěnky je Turbellaria.
o Chtěl bych upozornit na to, že druhová a rodová jména se v latině píší kurzívou, zkratky

fiako například ''sp.'', ''cf.'') nikoliv. Dále jsem si všiml několika nepřesností v latinských
jménech taxonů - v současnosti se píše Lymnctea, Helobdella, Orthocladiinae. Libellula.



Str.60 odst.3: Ztabu|ek v příloháchjsem vyčetl,Žeu vzorků zpracovávaných
v laboratoři byla specifická vodivost vody vztažena k teplotě 25 oc,jak tomu bylo u
terénních měření multiparametrickou sondou? Některé sondy umoŽňují automatickou
kompenzaci teploty, jinak by ale bylo nutné ýsledky přepočítat. Sezónní rozdi|y hodnot
specifické vodivosti pak za normálních okolností nelze lysvětlovat změnami teploty.

Str. 61 odst. 1: Autorka se domnívá, že rozbití ledu před terénním měřením zqfšilo
koncentraci rozpuštěného kyslíku v povrchové vrstvě vody. To nejspíŠ v řádu několika
centimetrů a několika procent možné 1e, z graťtl (i přiloŽených tabulek) ale lryp|ývá, že
koncentrace rozpuštěného kyslíku ve1mi ýrazně klesala aŽ do hloubky 1 m - můŽe se
autorka zamyslet nad souvislostí se zimniteplotní stratifikací?

Ve výsledcích a diskuzi autorka používá ekologický termín druhová diverzita i pro počet
druhů, cožneníběŽné - pokud tomu tak chtěla (nejspíš ze stylistických důvodů), měla na
to v metodice nebo při prvním pouŽití upozornit.

Nemůžu se ubránit dojmu, že kapitola výsledky splývá s diskuzí - obsahuje řadu
reťerencí, které mohly diskuzi podstatně rozšířit.

V diskuzi chybí srovnání s jinými lokalitami podobného charakteru (zďopené pískovny
nebo lomy , m|adá jezera) v Čechách nebo zahraničí.

V seznamu literatury chybí 2 citace: Bican, Drbal a Kroupa (1983) citovaná na str. 4 a
Krupauer (1990) citovaná několikrát od str. 9, naopak k 10 citacím chybí odkazv textu:
Brandl (rukopis), Drbal a kol. 1991, Drbal a kol. 1990 (physico-geographical and
hydrogeological characteristics of sand pits), Janda a kol. 1996, Kořínek (rukopis),
Kylbergová 1998, Prach a kol. 2003, Ruttner.Kolisko 1974, Šrámek-HuŠek 1953' Reddv
1994 - i ''standardní determinační literaturu'' je nutné v textu citovat.

V seznamu literatury se vŽdy uvádějí všichni spoluautoři (str. 67, 68), pouŽiti zkratky,,a
kol.'' je moŽné pouze v textu (zpravid|apokud je spoluautorů více jak dva).

Autorka také v textu opakovaně uvádí pouze prvního autora v případech, kdy jich je více
(na str. 2-4 Prejsek 1983, Prejsek 1990, Kroupa 1990, Drbal 1990, Hartvich 1990. na str.
12 Pnch 1996 a na str. 32 Gestmeier 2003).

Kapitoly knih nebo příspěvky sbomíků se obvykle citují jinak a uvádí se i editor.

Ačkoliv vidím určité nedostatky v diskuzi r,ysledků a přes nezanedbatelné nedostatky
v práci s literaturou (vč. citací), hodnotím celkově práci jako přínosnou, zejménapro její
komplexní pojetí a využitelnost v monografii ''Atlas jezer ČR'' - vedle navržených oprav mají
výše uvedené připomínky slouŽit jako podnět k zamyšlení před vlastní publikací. Autorka
prokáza|a velkou pracovitost a schopnost samostat4é vělepkéBraocJ)inlomnvnrr nráni
doporučuji k obhajobě.

Y Praze dne20.9.2006

RI.{Dr. Jakub Hore.g.ký, Ph.D.


