
Posudek na disertační práci Mgr. Radka Šandy „Nepůvodní a endemické sladkovodní 

ryby střední a jihovýchodní Evropy:rozšíření, aklimatizace, taxonomie a evoluční 

vztahy.“ 

 

 

Nauka o rybách se u nás po delších létech stagnace a jistého marasmu, kdy se podstatná část 

místní ichthyologické komunity vyžívala zejména v sepisování objemných učebnic, ve 

frekventované adoraci Oty Olivy a vzrušených diskusích, zda je či není nutné rozlišovat 

v češtině rody ryb pomocí názvů typu tolstolobik a tolstolobec, případně sekavec a sekavčík, 

tedy po této době se cosi změnilo a začala se objevovat nová generace již těmito léty 

nepoznamenaná. Otevřel se svět, zjistilo se, že ryby žijí i jinde než na Klíčavě, Slapské 

přehradní nádrži a v tůních kolem Čelákovic, bylo najednou zřejmé, že ryb je daleko víc a 

jsou mnohem rozmanitější, dorazila k nám také biodiverzita se svým úporným lpěním na 

dodržování požadavků ICZN, ochrana i těch ryb, jež nejsou určeny na pánev a s tím i  

„konzervační“ genetika a ve výstroji icthyologů se vedle tenat, zátahové sítě, formolu, váhy a 

šuplery, objevil také mikroskop, sada Eppendorfek s lihem na ústřižky ploutví, sekvenátor, 

elektroforéza, počítačové programy a poznání, že pochopit formování, vývoj a evoluční 

vztahy naší malé rybí bioty znamená cestovat a sbírat materiál ryb nejen v glaciálních 

refugiích jihovýchodní Evropy, ale i na druhém konci Palearktu. Tento vývoj lze např. dobře 

pozorovat na české účasti na Evropských icthyologických kongresech po roce 1989 (1991 

Haag – 1 účastník , 1994 Oviedo - 1, 1997 Terst - 2 a 2001 Praha – mnoho, 2004 Tallin – 

mnoho: 22 ústních a 15 plakátových sdělení a již zveřejněný program na ECI XII 2007 

v Dubrovníku ukazuje opět mnoho účastníků s mnoha příspěvky). To je ovšem jen ukazatel 

kvantitativní, důležité také je, že od pražského ECI X, je vždy někdo z naší komunity zván 

podat jednu z tradičních 5 plenárních přednášek kongresu a bude tomu tak i kongresu 

nadcházejícím. Rozepisuji se šířeji o rozvoji nauky o rybách (což samozřejmě není striktně 

jen icthyologie) pěstované u nás v posledních letech, aby byl zřetelnější širší rámec práce a 

snažení disertanta předložené práce a zároveň patrná skutečnost, že disertant již patří do oné 

nastupující generace „rybologů“.  

Když jsem se zhostil stručného shrnutí pozadí a souvislostí, pustím se do práce samé. 

Bývá běžným zvykem a téměř povinností popsat strukturu práce v obdobných posudcích, 

zřejmě proto, aby oponent pokryl větší plochu papíru a posudek vypadal důležitěji, tedy zvyk 

přenášený horizontálním kulturním přenosem, rozuměj odposlechem při sezení na obhajobách 

a habilitacích. Struktura předložené práce však přece jen vyžaduje dodržet tento zlozvyk 

z důvodů, jež, doufám, budou zřejmé. Především, disertační spis má žádoucí podobu 

komentovaného souboru. Publikace získaných výsledků a tedy nezávislá oponentura 

anonymními posuzovateli vždy zužuje možnosti oponenta takového spisu a nutí ho aby si 

smlsnul na doprovodném komentáři. Bližší seznámení s touto disertační prací však přinese 

jisté překvapení. Tak již sám název zcela neodpovídá obsahu spisu. V práci je pojednáno o 

nepůvodních rybách v ČR, zatímco o nepůvodních rybách jihovýchodní Evropy nikoliv, ač 

jich tam je také požehnaně, přesněji je tomu věnován jediný odstavec na str. 3-4. 

Terminologicky se také v názvu dost svévolně nakládá s pojmy střední a jihovýchodní 

Evropa, tyto oblasti nejsou ve spisu nikde definovány a pouze z kontextu lze soudit, že střední 

Evropou se rozumí území ČR a jihovýchodní Evropou nevelká část Balkánu v Chorvatsku, 

Albánii a přilehlých oblastech. Trochu tomu nerozumím a proto se ptám, proč nebyl použit 

např. koncept či definice z proslulé Zoogeography of Fresh Waters od P. Banaresca (Aula 

Verlag, 1991, díl 2). Doprovodný komentář k publikacím a rukopisům je více než skoupý, 

heslovitě fomulovaný, přestože téma skutečné diverzity ryb jihovýchodní Evropy (jež ve 

skutečnosti icthyogeograficky sahá k severním předhůřím Kavkazu a řada prvků se vyskytuje 

v až v Syr-Darje a Amu-Darje) je téma neobyčejně vzrušující a velmi živé. Rovněž není 



zmínka o formování a evoluční historii těchto rybích faun, třebaže bylo sneseno již mnoho 

fylogeografických dat v tomto směru (alespoň v názvu disertace se slovo evoluční vyskytuje) 

a disertant jistě tyto práce zná; sám jsem byl svědkem jeho hezké přednášky v Tallinu o 

fylogeografii kaprovitých ryb rodu Telestes a taxonomicky nejasných rybek kolem. Podobně 

nejsou alespoň stručně zmíněny hlavní geologické údalosti, které s formováním těchto faun 

souvisí (např. P. Bianco 1990 Potential role of the palaeohistory of the Mediterranean and 

Paratethys basins on the early dispersal of Euro-Mediterranean freshwater fishes. IEF:1-167 či 

početné práce o vysolení druhdy sladkovodního Černého moře Ballard, R.D., Coleman, 

D.F., Rosenberg, G.D. 2000 Further evidence of abrupt Holocene drowning of the Black Sea 

shelf. Marine Geology, 170 (3-4): 253-261). Téma by také určitě zasloužilo pokusit se sestavit 

seznam sladkovodních endemitů s kometářem o taxonomických problémech (alespoň v názvu 

disertace se takové slovo objevuje). O rozsahu doprovodného komentáře svědčí skutečnost, že 

kapitolky Úvod, Nepůvodní druhy ryb v České republice a Diverzita sladkovodních ryb 

v oblasti jihovýchodní Evropy jsou rozsahem stejně dlouhé jako Poděkování, jen s tím 

rozdílem, že prvé tři části jsou psány s řádkováním 2, zatímco poděkování s řádkováním 1.5 

(sic!). 

Tato, řekněme, více než skoupost doprovodného textu velmi silně omezuje možnosti 

oponenta a já jaksi opravdu nevím, co vlastně dál a co vlastně na tomto souhrnném komentáři 

oponovat a k čemu se vyjádřit, takže se raději pustím do prací jež mají tvořit náplň disertace. 

Do disertačního spisu bylo zařazeno celkem 9 různých textů publikací a rukopisů.  

Prvním je kapitola z knihy Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky týkající se 

ryb. Z povahy věci se jedná o kompilaci, tedy ne původní studii, jejíž obsah se do značné míry 

kryje s částmi o nepůvodních druzích  ryb v knize Ryby a mihule České republiky: rozšíření a 

ochrana (Hanel, L., Lusk, S. 2005, MŽP a ČSOP Vlašim).  Jistě je to text úctyhodný, velmi 

aktuální, jsou zde zachyceny všechny změny naší rybí bioty související s nepůvodními druhy 

(i když třeba chybí zmínka o piraňách, či jak se to skloňuje), přesto však zařazení kompilační 

a tedy nepůvodní práce do disertačního spisu je přece jen neobvyklé. 

Druhým materiálem je rukopis práce nazvané Evaluation of temporal development of 

three introduced populations of brook trout, Salvelinus fontinalis, in Jizerské Mountains, 

Czech republic a odeslané k řízení do Fisheries Management and Ecology. Z kontextu 

v autoreferátu je také možné zjistit, že tato studie měla být disertantovým ústředním tématem 

k řešení (PhD začalo 1999 a v Abstract této práce se výslovně říká: „….were studied between 

1995 – 2006“). Toto lze potvrdit na stránce Katedry zoologie Př F UK v Praze 

(http://web.natur.cuni.cz/zoologie/vertebrata/index.htm), že zadané téma znělo: Populační 

dynamika sivena amerického ve třech acidifikovaných nádržích v Jizerských horách. V době, 

kdy disertační kolekci posuzuji není známo nic o osudu této práce, z posledního IF časopisu 

(1.371) lze soudit, že přijímací proces bude přísný a tudíž i bolestný. Zařazení tohoto textu  

svědčí o práci disertanta na tomto tématu, ale formálně ho nelze mezi publikované výstupy 

disertace počítat. 

Stejně to ovšem platí o textu třetím. Jedná se o zasvěcený sice, ale přece jen populárně 

laděný a nikoliv odborný článek v časopise Fisheries, byť pro tyto obory s velmi vysokým IF 

(1.917).   

Dalším textem (č.4) je práce popisující nový druh hlaváče z Černé Hory, kde první 

autor je jeden ze tří světových znalců hlaváčů Peter J. Miller a práce (osoba P. Millera je 

zárukou, že jistě přijata bude) deklarována jako přijata do Journal of Fish Biology. Po 

odborné stránce k ní nelze mít kometáře, přesto však je jistě zajímavé pozadí práce. O tom, že 

v řece Morača žije hlaváč poněkud odlišný od P. canestrini ze severovýchodní Italie a 

Chorvatska se ví už déle (J. Freyhof, ústní sdělení), nebylo však dlouho jasné, zda odlišné 

ošupení přední části těla souvisí s eury- nebo oligohalinním prostředním, jinými slovy, zda se 

jedná o diagnostický znak pro druh, nebo se naopak tato vlastnost mění v rámci jednoho 



druhu.  Je škoda, že obdobná analýza provedena nebyla, protože vědecká hodnota popisu by 

se nepochybně zvýšila i o obecnější poznatek. Rád bych se ovšem zeptal, jaký byl podíl 

disertanta na této studii s výjimkou kolekce a depozice materiálu. 

Dalším textem (č.5) je publikovaná studie o hrouzcích Gobio gobio z řeky Morača, 

kde k poznámkám o rozšíření přistupuje ovšem i alozymová analýza, tj. jaderných znaků, 

těchto ryb, přesněji řečeno u 3 (sic) jedinců a tyto jaderné znaky srovnány s těmito u 

neuvedeného počtu hrouzků označovaných jako Gobio gobio z řeky Haná. Poněkud šokujícím 

závěrem studie je, že hrouzci obecní G. gobio obou vod se neliší. Toto prosím tvrdí autoři 

v době, kdy je známo, že rozšíření skutečného G. gobio je trochu jiné (Kottelat, M., Persat, 

H., 2005, Cybium 29(3): 211-234) a navíc a přes slova taxonomic status v názvu, není v práci 

o této taxonomické problematice pojednáno (místo toho se tam na konci Diskuse hovoří o 

nomeklatuře hrouzků této oblasti). Osobně to nechápu, a ač nejsem odborník na morfologii, 

přece jen jsem tyto hrouzky viděl  a jsou bezpochyby jiní než skutečný G. gobio. Navíc celá 

práce se především a zejména týká jistě cenné faunistiky ryb dané oblasti a s názvem studie 

souvisí jen volně. Ale budiž, text studie musel někdo recenzovat, práce je publikována, někdo 

nese odpovědnost, nicméně nemohu nepodotknout, že tento kousek k přispěl k nevalné úrovni 

Supplementu Folia Zoologica "Distribution, taxonomy and genetic status of the European 

species of the genus Gobio" z roku 2005. Ať již je to jak chce, formálně je práce publikována 

v časopise s IF, má odborný obsah a jako taková plní formální požadavky pro zařazení do 

disertačního spisu. 

Další publikovanou prací (č. 6) je tématicky tatáž jako předcházející, ale týkající se 

jiných druhů, totiž Cobitis ohridana a Barbatula zetenzis z povodí řeky Morača. Studie není 

(naštěstí) kombinována s genetickými metodami a týká se obecně různých aspektů biologie, 

ekologie a rozšíření výše zmíněných druhů. Formálně je práce publikována v časopise s IF 

(Folia Biologica – Krakow), má odborný obsah a jako taková plní formální požadavky pro 

zařazení do disertačního spisu. 

Následující rukopisy (č. 7, 8. a 9.) se poněkud liší od předcházejících, nicméně také u 

nich je zřejmé, že se na nich disertant podílel význačně zejména sběrem materiálu.  Rukopis 

č. 7 se týká popisu rozšíření sekavců rodu Cobitis v povodí Neretvy v Bosně a Herzegovině. 

Z textu není vůbec patrné, proč rukopis má vedle disertanta ještě 7 dalších spoluautorů, 

někteří se určitě podíleli na sběru materiálu, jiní evidentně nikoliv a bylo by jistě zajímavé se 

některých zeptat, zda ví, že jsou spoluatory a jak byla vyřešena otázka výsledků jejich práce 

(A. Perdices, ústní sdělení). Této skutečnosti se proto týká moje otázka - nechť disertant  

popíše podíl jednotlivých spoluatorů. Rukopis č. 8. se týká rozšíření „loach fishes“ (neumím 

udělat jeden termín pro mřenky a sekavce, protože náleží do jiných čeledí) v Albánii a zde je 

k identifikaci sekavců rodu Cobitis užito molekulárních metod. Také tato práce má mimo 

disertanta dalších 6 autorů, jejichž podíl na vzniku práce je z dikce textu opravdu nejasný a 

proto kladu opět výše zmíněnou otázku – jaký je podíl disertanta. O práci poslední tj. č. 8 se 

zmíním jen krátce, protože vznikla v naší laboratoři, byl jsem přítomen bolestnému začátku, 

škobrtavému průběhu  a nakonec pěknému a zajímavému konci (pozoruhodně nízká genetická 

diverzita extantních populací „burešek“ je jistě unikum). Proto mohu dosvědčit, že se na této 

práci disertant podílel sběrem nebo poskytnutím materiálu. K těmto třem je k jejich statusu 

připojena poznámka Rukopis navržen k přijetí po menších úpravách. Telefonický dotaz do 

redakce FZ však objasnil smysl této poznámky. Editoři Supplementu FZ, který má vzejít 

z příspěvků Cobitis konference, která se konala v roce 2006 v Šibeniku, stále korespondují 

s autory a oponenty a Ediční rada FZ dosud neviděla ani seznam plánovaných příspěvků, ani 

nehodnotila jejich kvalitu a kvalitu oponentního řízení. Je tedy publikace těchto textů 

víceméně v nedohlednu a nelze je bohužel formálně zahrnovat do disertačního spisu, ač jsou 

jistě svědectvím disertantovy aktivity týkající se především sběru a studiu materiálu. 



Jaké tedy provést shrnutí a přiznám, že jsem tak rozpačitý, jak jsem dosud při psaní 

posudků na disertace nebyl. Především se téma práce odchýlilo od původního zadání, to se 

stává a předseda Oborové rady PGS potvrdil, že rozšíření tématu bylo na začátku roku 

s disertantem projednáno, v kolekci materiálů předložených je jen jeden rukopis, který se ho 

týká. Je explicitně uvedeno, že je zaslán k recenznímu řízení a tedy dosud nepřijat. Z hlediska 

formálních pravidel PGS proto není původní disertační cíl splněn. Po mém soudu je to škoda. 

Kdyby se disertant omezil jen na toto téma, nebyl by určitě problém sepsat kvalitní kometář, 

neboť tento salmonid je rozvlečen všude možně ve světě a na téma jeho introdukce existuje 

voluminózní literatura (např. viz konference v Leicestru 2000, kde  disertant také přispěl údaji 

z této studie). Chtělo by to ovšem ji, tototiž tu literturu, přečíst a pracovat s ní. Disertant 

zahájil své PhD studiem v roce 1999 a nyní se píše rok 2007, tedy 7 let, to by mělo být dost i 

na časově náročné téma, jakým ekologie populací sivenů bezpochyby je. Navíc téma řešil 

v rámci grantu. 

Při volnějším výkladu pravidel pro obhajoby Oborové rady PGS Zoologie by však  

formální šance byla, protože disertační spis obsahuje dvě odborné práce v časopisech s IF 

(Folia Zoologica Folia Biologia – Krakow), z nichž první je sice po odborné stránce 

katastrofa, ale budiž, ať je umyta hlava někomu jinému, disertant za to nemůže. Bližší analýza 

předložených textů ukazuje, že z překladatele disertačního spisu vyrůstá terénní znalec ryb 

Černé Hory a Albánie – ve všech předložených textech vystupuje jako ten, který materiál, ať 

už větší nebo menší část, pro jiné studie nasbíral nebo pomohl zorganizovat terénní expedice. 

To vše je jistě cenné, vzláště na Balkáně, ale nemohu se nezeptat – je pouhý sběr materiálu 

řešením disertačního tématu? Jsem přesvědčen, že nikoliv, že je to pouze první krok pro 

vlastní práci. Další krok v aktivitě disertanta je však naprosto nezřetelný a z předložených 

textů je obtížné jej odvodit. V této situaci – a omlouvám se, že jsem nyní osobní – jsem se 

všemožně snažil najít  argumenty ve prospěch disertanta a zjistit, co na všech uváděných 

studiích, byť jenom nyní existujících v rukopisech, udělal. Je to proto, že jsem se vždy 

upřímně a s porozuměním snažil pomoci mladým v začátku jejich odborné kariéry a beru si za 

svědky řadu PhD našich i zahraničních studentů, kteří prošli naší laboratoří. Také v tomto 

případě jsem se velmi snažil a to byl také důvod, proč jsem se vyptával různých účastníků 

expedic, spoluatorů a v Ediční radě Folia Zoologica, jak to vlastně s R. Šandou je, opravdu 

čistě proto, abych mohl uvést pozitivní argumenty. Dobré úmysly však vedou do pekla, i 

v tomto případě, bohužel Radku. Nemohl jsem si nevšimnout rezervovanosti nebo rovnou 

negativního postoje řady z nich k disertantovi a bylo by lépe, kdybych se neptal.  Nicméně to 

dokreslilo určité rysy zřetelné z tohoto disertačního spisu – charakter úvodního kometáře, 

neexistence výslovného souhlasu spoluatorů s uvedením prací, kde jsou spoluatory do 

disertace (u kolektivních pracích je to když ne pravidlo, tedy slušnost). To vše se jeví jako, a 

řeknu to naplno, podcenění všech zúčastněných, spoluatorů, čtenářů, tak trochu i pravidel 

PGS, oborové rady a výborné odborné pověsti Přírovědecké fakulty UK obecně.   

Je to zvláštní závěr a vím, že disertanta nepotěším a snad se nebudu dlouho těšit z jeho 

upřímného nepřátelství, ale jsou situace, kdy člověk musí myslet také na sebe a na svou 

pověst. Jaký tedy učinit závěr pro komisi – formálně spis obsahuje 2 práce v časopisech s IF, 

které však nesouvisí se zadaným tématem disertace, nicméně rozšíření tématu bylo 

projednáno v oborové radě, byť na poslední chvíli. Nechápu, proč disertant nepožádal  

s dostatečným předstihem o změnu tématu a pak by jistě jeho spis Fishes of Morača River byl 

výtečnou a zcela unikátní monografií. Dle mého soudu byla dodržena pravidla studia PGS 

v oboru zoologie na Př F UK a  mohla by být doporučena k přijetí. 

 

Petr Ráb  

 

V Liběchově 27.8.2007 



 

  


