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Mgr. Radek Šanda začal pracovat na svojí disertační práci v roce 1999 jako interní
doktorand katďry zoologie UK v Prazn, PřF. Hlavním térnatem jeho práce bylo studium
nepůvodních druhů fauny ČR se zaměřením na populace sivena amerického (Salvelinus
fontinolis) v acidifikovaných vodiích Jizershých hor. Z,ďe se zarrrěřil na přehradruÍ|áďťze
Bedřichov, Souš a Josefirv Důl a jejich povodí. Tato priíce byla podpořena grantem GAUK
v letech 2o}0.2oa2. Díky grantové podpoře se R Šandovi podďilo nashronuíždit velice
početný materiál, kterým navópa| na svoje dřívější údaje shromrížděné a zpracované v rámci
magisterské diplomové pťace. Výsledky svého výzkumu pak prezentoval na několika
národních a meziniírodních koďerencích. Během svého pusobení na katedře zoologie se
kromě výz|cumu podflel i na praktické výuce studentů bakalářského studia (např. cvičení ze
Zoologie obratlovců a Morfologie Živočichů).

V roce 2001 nastoupil na místo kurátora a vědeckého pracovníka do Ntárodního muzea
v Pnze. Nástupem na toto pracoviště se črástečně změnily podmínky pro pokračovráď jeho
disertace v dosavadním rozsahu pÍ?c\ především moŽnosti dlouhodobější terénní práce.
Na novém pracovišti čekala na R Sandu řada úkolq předevšÍm revus a t'spořádiání
roxríhlých sběrů ryb v depozitálŤich mrrzea rozmístěných do té doby na několika místech v
Praze a dlouhodobě neudržovaných a současně se i podílel na přípravě několika výstav
pořádaných v Nrírodním mrrzeu. Prríce s muzejním materiálem pak vytlstilra i ve 4racoviíní
několika příspěvku věnovaných revidovaným sbírlcám ryb. Týo jeho aktivity byly podpořeny
i grantově (granty MŽp nebo Ministerstva kultury Čn;. rromc toho se zájemR Šandy
přenesl i na oblast jihovýchodní Ewopy' kam zorganizoval několik expedic (např. do Černé
hory, Albánie nebo Bosny a Hercegoviny). Výsledkemtěchto cest je pak několik prací
věnovaných rybrím této oblasti, na kteqých se podílel jako první autor nebo jako spoluautor.
Tyto příspěvky (7) pak tvoří ěrást přeďožené dizertace, jejtž původní téma se tím rozšftilb.
Některé $rto práce jlžbyly publikovríny, další jsou v recenzním rlzenl. Problematice sivena
amerického v acidiťftovaných vodách Jizerslcých hor je v ďizertaci věnovaruí prérce odeslaruí
k rec. Yaentdo impaktovaného časopisu. Je škoda" že R. Šanda do dizertace nazařadil další
připravované příspěvky věnované problematice ryb v acidifikovaných vodiích ČR vzhlďem
k tomu' že fi:nzrrač,né mnoŽství nasbíranýcha jlžzptacovaných dat.

Závěrembych chtěl konstatovat, že R. Šanda během svého doktorského sfudia patřil
k aktivním studentům s velkým zájmemo svůj obor. Myslím si ale, žs někdy jsou jeho
odborné zájmy až příliš široké. Patří k mladé nastupující generaci česlcých ichtyologfl kteří
mají šanci se uplatňovat i na mezinárodním poli.

Není úkolem školitele posuzovat kvalitu předloŽené práce, to přenecMvrím oponentůnr
Pokud jde ale o plnění dalšíchpovinností y 1i'nci doktorského t$u' pak je R. Šanda splnil.

V Praze ďne26.8.2007 RNDr. Miros|av Švátora CSc.
školitel


