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 Fylogenetický a ekologický vliv na mikrostruktury schránek 
měkkýšů 

 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Vlastní předmět rešerše, totiž tázání se po vývojové zakotvenosti a ekologické 
relevanci aragonitových a kalcitových mikrostruktur schránky měkkýšů, považuii 
osobně za velmi zajímavý. Z formálního hlediska je téma přiměřeně úzce zaměřeno.  
Práce systematicky mapuje problematiku, která je dosud rozptýlena v publikacích 
zaměřených na jednotlivé taxonomické skupiny nebo se jedná o mechanicko-
konchologické práce staršího data či řešení problematiky tvarově neobvyklých 
schránek či vývojových problémů. 
Rešerše si klade za cíl „zda je pro výskyt mikrostruktur v dané linii důležitější 
fylogenetická příbuznost nebo zda může docházet ke změně mikrostruktur v 
závislosti na ekologických nárocích měkkýše“. Tato otázka je pak v textu poctivě 
zkoumána. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce má standartní strukturu a rozsah, který je v souladu s podmínkami pro 
bakalářské práce platnými na PřF UK. Vlastní rešerše je vhodně rozčleněna na 
kapitoly o morfologii mikrostruktur (včetně výstižných mikrofotografií), dále pak 
kapitolu zaměřenou na fylogenetické aspekty problematiky a přehled možného 
ekologického vlivu na mikrostruktury schránky. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použila autorka v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Použité zdroje jsou v textu správně citovány. Sekundární citace, převážně starší 
práce nepsané anglicky, jsou v seznamu zřetelně označeny. Rozsah zpracované 
literatury je pro potřeby BP dostatečný. Vysoce hodnotím, že se autorka neomezila 
jen na nové elektronicky dobře dostupné práce a ponořila se v hledání informací o 
mikrostrukturách i do prací z počátku 20. století. Jistě existují i další články a texty 
poukazující na zvolené téma např. pro skupinu mlžů, kterými se oponent více 
zabývá a které v práci mohly být zahrnuty. V případě zájmu mohu autorce některé 
publikace poskytnout.   
Líbí se mi, že autorka v některých místech poukazuje na zjevné omyly v použitých 
zdrojích. To svědčí o faktu, že se v tématu již dobře orientuje.  
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
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Práce je pouze rešeršní. 
 
 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální stránka práce dělá dobrá dojem. Grafika je střízlivá, přehledná. Obrázky 
považuji za vhodně vybrané a dobře popsané.  
Textu by prospělo ještě další redakční čtení. Místy věty nedávají úplně smysl nebo 
se v nich projevuje silně vliv původního jazyka, či chybí slovo. Těchto případů je 
však málo (str. 7 poslední věta druhého odstavce, v první větě kapitoly 3.2.2, 
poslední věta kapitoly 3.2.4.1). 
 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce byly dle mého posouzení adekvátně splněny. Rešerše je komplexní a 
přináší nové pohledy na vzájemné interakce měkkýše a jeho schránky. Pro některé 
taxonomické skupiny se podařilo dohledat jen málo prací a není proto možné tvořit 
autoritativní závěry. To autorka reflektuje, což bych zvláště ocenil. Mezery v poznání 
ukazují na volné pole pro navazující vlastní výzkum, který autorka plánuje v rámci 
DP.  
Tím myslím byl přesně naplněn účel rešeršní bakalářské práce. Osobně i děkuji za 
zajímavé a inspirativní čtení.  
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Na straně 14 je uváděno, že „silnější a více mechanicky odolná schránka zajišťuje 
efektivní ochranu proti ztrátě vody z těla plže“. Není však i tenká schránky s kvalitním 
periostrakem dostatečně (či plně?) vodonepropustná.  
 
V kapitole 3.2.1 Plži z jezera Tanganika mapujete práce zaměřené na unikátní 
endemickou plž faunu. Jsou podobné endemické fauny známy i z jiných starých 
rozsáhlých jezer jako je sousední jezero Malawi a nebo třeba Bajkal? 

 
Uvádíte, že A. elongatus má silnější prismatickou vrstvu s delšími a širšími prismaty než 
A. trapesialis. Zároveň má také skoro třikrát silnější vrstvu perleťové mikrostruktury, což 
mu zajišťuje lepší odolnost a ochranu před predátory (Callil a Mansur, 2005). Může 
vnitřní vrstva chránit před predátory? Nebo se jedná o nějaké velké „louskače či drtiče“? 
 
Ke kapitole 4.2. 
Pokud mají změny struktury být aktivní odpovědí jedince na vliv prostředí, musel by mít 
jedinec možnost nějak aktivně řídit při stavbě schránky krystalizační procesy. Jsou 
známy detailně tyto procesy? Jak může plž/mlž řídit/ovlivňovat procesy krystalizace? 
K tomu se váže otázka: Nejsou pozorované změny mikrostruktury např. při teplotě mimo 
ekologické optimum nikoliv „adaptací“ ale spíše jen poruchu při stavbě schránky za 
nepříznivých podmínek? Viz též arktický druh Pelillitorina setosa. 

 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
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Instrukce pro vyplnění: 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte zhruba rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby 

• Posudek, prosím, nahrajte ve formátu pdf do SIS k dané bakalářské práci nebo (v případě 
externích oponentů) zašlete v elektronické podobě na e-mail: 
zuzana.starostova@natur.cuni.cz. Vytištěný a podepsaný posudek také zašlete na adresu: 
Zuzana Starostová, katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 nebo doručte do 
místnosti 241 či na sekretariát katedry zoologie. Podepsaný vytištěný posudek je nutnou 
součástí protokolu o obhajobě bakalářské práce a musí být k dispozici nejpozději v den 
obhajoby. 

 

mailto:zuzana.starostova@natur.cuni.cz

