
Posudek školitelky na diplomovou práci Jasny Simonové: Možnosti endodisperze suchozemských 

plžů trávicím traktem ptáků 

 

Jasnu Simonovou znám od jejích gymnaziálních let, kdy se začala zabývat tématem své současné 

diplomové práce. Už tehdy vyhrávala soutěže o nejlepší studentské přednášky a postery na 

konferencích jako jsou Zoologické dny a není tedy divu, že se již v bakalářském studiu stala první 

autorkou článku o ekto- a endodisperzi plžů pomocí ptáků. Když se tedy přišla zeptat, zda by 

v tématu již načatém mohla pokračovat, samozřejmě jsem souhlasila.  

Téma svádí k bagatelizaci: to, že ptáci přenášejí šneky, se přece ví, jak jinak by osídlili různá špatně 

dostupná místa, navíc je sem tam někdo v ptačím peří najde, tak nad čím dál bádat. Jenže jak už to 

s takovými zdánlivě banálními tématy bývá, když se snažíte najít v literatuře tvrdá data, zjistíte, že 

skoro žádná nejsou. Přitom osidlování biotopů téměř imobilními organismy, jakými měkkýši 

bezesporu jsou, je naprosto zásadní věc, ať už z hlediska sukcese v současné fragmentované krajině 

nebo v dlouhodobém pohledu z hlediska kvartérních migrací celých společenstev. A tak jsme se 

rozhodli pro tu spornější část tématu – endodisperzi. Jasna provedla jakýsi screening jak běžné je, že 

různé druhy šneků přežijí průchod trávicím traktem různých druhů ptáků. Vytipovala druhy plžů 

dostupné z hlediska kvantity a zároveň dostatečně morfologicky variabilní a krmila jimi nejen 

opeřené svěřence Alice Exnerové, ale i různé ptáky, kteří uvízli v záchranných ptačích stanicích. Cílem 

tedy bylo zjistit, co všechno je možné, nikoli designovat konkrétní kombinace, na to bylo příliš brzo. I 

tak to obnášelo nekonečné hodiny odsezené u klecí, promývání trusu a následné sledování prošlých 

resp. přeživších jedinců. Teď už víme, že endodisperze je zřejmě častějším jevem, než jsme si vůbec 

dokázali představit a je na čase se začít zabývat detaily.  

Jasna patří k těm nemnoha studentům, kteří vědí, co chtějí, jsou samostatní a dělají věci pečlivě. 

Moje úloha školitelky tedy skýtala onen kýžený stav, kde si povídáte o tématu či metodických 

problémech a poté se už jen dozvíte, jak to student zahrnul do dalších pokusů a co mu vyšlo. Stejně 

tak samostatná je Jasna i v psaní odborného textu, ke kterému jsem neměla prakticky žádné opravdu 

kritické připomínky, a mé návrhy směřovaly spíše k různému drobnému vylepšování. Navíc je potřeba 

prozradit, že část diplomky vznikala v terénu na Balkáně, kam se Jasna prostě chtěla podívat, a tak 

s námi přes den sbírala a v po mrazivých nocích v autě psala.  

Z předchozího je asi patrné, že diplomovou práci Jasny Simonové pokládám za kvalitní průkopnickou 

práci, plně ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako výbornou. 
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