
Oponentský posudek 
 

na dizertační práci Radka Šandy „Nepůvodní a endemické sladkovodní ryby střední a 

jihovýchodní Evropy: rozšíření, aklimatizace, taxonomie a evoluční vztahy“ předloženou na 

Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze   

 

Autor v úvodu konstatuje, že pro poznání ichtyofauny Evropy je důležitá determinace nových 

druhů a pro její ochranu jsou zásadní introdukce nepůvodních druhů. Z toho odvodil i hlavní 

cíle této práce, tzn. sestavit přehled introdukovaných ryb na území ČR, jako přínos k řešené 

problematice  vyhodnotit úspěšnost introdukce sivena amerického v acidifikovaných vodách 

Jizerských hor a studovat problematiku rozšíření, taxonomie, fylogenetických vztahů, 

ekologie a biologie vybraných skupin sladkovodních ryb z jihovýchodní Evropy. To je 

přesnější vymezení cílů než vyplývá z  názvu dizertace, z něhož by bylo možné se domnívat, 

že půjde o ucelenou komplexní analýzu ryb střední a jihovýchodní Evropy. 

Dizertace je koncipována tak, že po krátkém úvodu obsahujícím literární přehled hlavních 

prací v dané problematice (nepůvodní druhy ryb v ČR, diverzita sladkovodních ryb v oblasti 

jihovýchodní Evropy) a přínosy autora (shrnutí nejvýznamnějších výsledků) následují přílohy 

v podobě publikací a rukopisů s konkrétními vlastními výsledky autora. Přehled zde 

prezentovaných publikací (většinou jde o rukopisy již přijaté do tisku) je vskutku impozantní 

a svědčí o dlouhodobém zájmu autora o naší i evropskou ichtyofaunu. Problematika 

introdukcí ryb na naše území je vyčerpávajícím způsobem zpracována v kapitole věnované 

rybám v knize „Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky“.  Poté následuje rukopis 

článku věnovaného aklimatizaci sivena amerického v Jizerských horách. V tomto případě jde 

o závěry více jak desetiletého studia, z kterých vyplývá možnost úspěšných introdukcí tohoto 

druhu do acidifikovaných vod.  

Další výsledky autora vyplývají z jeho zájmu o ichtyofaunu jihovýchodní Evropy a její 

ochranu. Zásadním příspěvkem je popis nového druhu hlaváče z řeky Morača v Černé Hoře 

(spoluautorství s P.J.Millerem), rukopis byl přijatý do Journal of Fish Biology. Tím se   autor 

zařadil mezi nemnoho českých (resp.československých) ichtyologů, kteří popsali pro vědu 

nové taxony ryb. I další články se týkají ichtyofauny řeky Morača, a to výskytu a 

taxonomického postavení hrouzka obecného, biologie, rozšíření a ochrany sekavce Cobitis 

ohridana a mřenky Barbatula zetensis. 

V řece Neretvě byli zkoumáni sekavci rodu Cobitis, v albánských vodách pak sekavci Cobitis 

ohridana, Cobitis meridionalis a mřenky Oxynoemacheilus pindus  a Barbatula sturanyi 

(nutno vyzdvihnout, že  u sekavce Cobitis ohridana byla provedena i genetická analýza). 

Poslední představenou     prací je studie o výskytu a genetické charakteristice mřenky 

Barbatula bureschi a jejím  fylogenetickém postavení v rámci evropských mřenek. 

 

V dizertační práci mi chybí komplexnější vyhodnocení ichtyofauny s pohledu endemismu a 

introdukcí ve sledovaných regionech, resp. celé Evropy. Věřím však, že k takovémuto 

zpracování se autor časem po nashromáždění dalších podkladů ještě dostane.  Téma dizertační 

práce je aktuální a je příkladem širokého ichtyologického záběru autora. Autor splnil všechny 

cíle stanovené  v úvodu práce. Metody dizertace byly zvoleny vhodně a odpovídají zaměření 

práce. Dizertace přináší nové originální výsledky především v oblasti ichtyologie a ochrany 

ichtyofauny a mají celoevropský rozměr.  Podle mého názoru práce jednoznačně splňuje 

podmínky kladené na toto řízení, a proto doporučuji komisi předloženou práci přijmout jako 

plně vyhovující a navrhuji známku výborně. Zohlednit se samozřejmě musí ještě vlastní 

průběh obhajoby.   

 

 



Na autora mám v rámci obhajoby několik dotazů:  

 

1/ autor obecně uvádí, že se etabluje jen asi 10% nepůvodních druhů ryb. Jaké jsou hlavní 

predispozice rybích druhů k úspěšné aklimatizaci (naturalizaci) ?    

2/ jak se autor dívá na možnost praktické ochrany druhů ryb, které lze sice identifikovat 

genetickými analýzami, ale morfometricky zatím ne  

3/ jak si autor vysvětluje relativně vysokou míru endemismu ryb ve Středomoří?  

4/ jak lze hodnotit Střední Evropu ve srovnání s jihovýchodní Evropou s ohledem na 

nebezpečí invazivních druhů ichtyofauny?   

 

 

15.8.2007                                                                             Doc.RNDr. Lubomír Hanel, CSc. 

 

  


