
Posudek oponenta na bakalářskou práci Veroniky Sonnkové

Vliv umělých zdrojů vápníku na složení měkkýších společenstev

PředloŽená bakalařské práce se zabývá faktory, které ovlivňují druhovou skladbu a
strukturu společenstev měkkýšů' se zvláštním durazem na rozdílné zdroje vápníku.
Yztahy mezi vybranými faktory prostředí a terestrickými p|ží se v minulosti zabývalo
poměrně hodně studií. Většinou se však jednalo o práce na velkých škálách a vápník zďeby|
sledován souborně (většinou jeho obsah v půdě nebo často pouze zástupně jako pH půdy).
Práce sledující odpověď společenstev měkkýšů podél gradientu vápnitosti na malé škále v
rámci jediné lokality prakticky chybí' Ztohoto pohledu je předloŽená studie velmi zqímaváa
přínosná.
Velmi zdaŤIlý je i úvod do studované problematiky, který ukazuje pokročilý a velmi
uspokojivý stupeň znalostí studentky. Rovněž pouŽité statistické metody dovolují
odpovídající ekologicky vhled do nasbíraných dat, kteý je na úrovni bakalařské práce více
než dobý. Vlastní interpretace dosažených výsledků a stejně i diskuze je na lysoké úrovni a
opět ukazuje autorčin vyspělý vhled do studovaného tématu a schopnost zasazení v'ýsledků do
širšího kontextu.

Připomínky:
1) Formální nedostatky Se v práci vyskytují. Není jich však mnoho avýrazně nesniŽují uroveň
práce. Zde jako oponent lituji' Že jsem měl práci k dispozici pouze v elektronické podobě.
Myslím, Že pro autorku by mohly byt cenné některé drobné připomínky, které jsem lehce
mohl proznačit do práce. Dále uvádím jen přínosné poznámky (mimo pravopisných a
stylistických)' prosím není třeba veřejně předčítat' Nezapomínatnamezery mezi hodnotou a
jednotkou (správně - 150 m'. *.); máme u nás více druhů jasanů než jen jedeir; P. muscorum
žíje i na přirozených stanovištích jako stepní stráně atd. - je pravda, že v poslední době v
přírodních stanovišt' mizí vlivem sukcesních změn (zarustaní) - je to výsledek opuštění
tradičního obhospodďovríní naší krajiny (zanik extenzivní pastvy); nezdá se mi, Že by
Prácheň byla NPR, spíš to bude pouze PR nebo PP . raději ověř; PCAspecl a vegl nejsou
proměnné prostředí.
Pokud je to možné, tak by bylo dobré změnit anglický překlad na: Influence of artificial
calcium sources on the composition of molluscan communities' Nynější ''artificial lime
stores'' by v rodilém mluvčím mohlo vyvolat pocit ''obchodů s umělými limetkami'':-).

2) K metodice:
Celou prací se tráhne závaŽné nepochopení rozďí|u mezi nepřímou a přímou ordinací.

Nepřímé metoda se týká pouze (v našem případě) druhů a lokalit s následnou intepretací
hlavních gradientů fiedná se např' o PCA a CA). Pokud do ordinace zahrneme i vysvětlující
faktory a počítáme pouze s variabilitou navázanou na týo faktory, pak se jedná o metodu
přímou (např. RDA, CCA). PCA není přímá ordinační metoda' faktory prostředí lze nanejvýš
do ýsledného ordinačního diagramu promítnout, ale nepočítá se s nimi. Není mi tedy jasné,
co bylo použito. Prosím detailněji vysvětlit. Do budoucna navrhuji použit přímou ordinaci (na
hodnocená data RDA - lineámí model) a metodou forward selection vybrat jen signifikantní
proměnné. V tabulce ukéuat čistý podíl variability' který vysvětlují, nikoliv kumulativně, jak
je uvedeno. Tato metoda zajistí, že je vybrána proměnná s nelyšším podílem vysvětlené
variability a zbývqícími proměnnými je následně vysvětlován pouze zbývající podíl
variability. Tím Se odstraní případné korelované proměnné, protoŽe části vysvětlené
variability jednotlivými proměnnými jsou na sobě nezávislé.



Není uvedeno, zda byla hodnocena data na základě pouze živýchjedinců nebo včetně
prázďných schránek. Prosím vysvětlit a uvedený postup zdůvodnit.

Pro čtenáře by bylo jistě zajímavé uvést konkrétní hodnoty naměřených faktorů, ať
formou tabulky' graficky nebo vhodnou sumámí statistikou.

3) Výsledky
U grafu 1-3 chybí popisky os - je to jasné, ale musí tam b1.t.

V grafech 4-6 pozor na proměnné, které nenabývají zápomých hodnot fiako je -10 g vápníku).
V takových případech musí osa začínat od nuly nebo výš.
Do budoucna pozor při interpretaci výsledků na Bonferroniho korekce, stále častější
požadavek v kvalitních časopisech. V praxi to znamená, že použitá hladina významnosti musí
by.t dělena počtem vysvětlujících proměnných (např. při tvých 8 proměnných je alfa 0'05
rovna hodnotě 0,00625). Znarnenáto, že za signifikantní jsou pak povďovány pouze opravdu
silné vztahy'

Práce jako celek působí velmi přesvědčivým dojmem, přináší zajímavé ýsledky a ukazuje
pokročilý stupeň autorčiných poznatků v oblasti ekologie suchozemských plŽů' Rovněž je
patmá vyspělost při statistickém vyhodnocení ekologických dat, i kdyŽ v některým místech
bude vylepšení nezbytné. Jsem přesvědčen, že itoto úskalí se podaří autorce překonat a jak
sama v závěru práce uvádí, pokusí se o nalezení vhodnějších statistických metod. Prozatím se
její práce vyvíjí velmi slibně a celkový soubor dat, který bude hodnocen v rámci diplomové
práce, se zdá velmi zajímavým' Při vhodném vyhodnocení budou ýsledky jistě dobře
publikovatelné v některém impaktovaném malakozoologickém, případně významném
eko1ogickém časopise.

Jsem toho názoru, Že bakalářská práce Veroniky Sonnkové splňuje nároky kladené na
bakalařskou práci odborné zoologie apráci doporučuji k obhajobě

V Brně I2,9.2006

Miqhal Horsak


