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Cílem práce bylo zmapovat genetickou diverzitu gekona druhu Bunopus tuberculatus, primárně 

jeho arabských populací. Téma práce leží v ohnisku zájmu naší výzkumné skupiny, tedy 

historie diverzifikace unikátní herpetofauny hyperaridní Arábie, a vhodně navazuje na a 

doplňuje předchozí výsledky. Vybočuje však jedním důležitým aspektem. Zatímco dnes 

existuje množství prací zabývajících se diverzitou, systematikou, či taxonomií arabských 

horských systémů, čili těch biodiverzitně „zajímavých“ oblastí, zdánlivě „nudným“ 

vnitrozemím se dosud nikdo nezabýval. O to větší byla tedy pro Lukáše výzva pustit se do 

projektu s nevyzpytatelným výsledkem. Volba studovaného organismu byla nasnadě, neboť 

splňuje všechny předpoklady vhodného modelu studia pan-arabské fylogeografie: na Arabském 

poloostrově je kontinuálně rozšířen, je habitatový generalista a předchozí studie poukázaly na 

existenci několika kryptických druhů v íránské části jeho areálu.  

 

Lukáš se na PřF UK objevil až coby začínající magisterský student. Navzdory tomuto 

zdánlivému nedostatku se však rychle rozkoukal a okamžitě a s vervou zabral do práce na 

diplomovém projektu. Činorodě prohledával sbírkové katalogy a kontaktoval herpetology 

napříč kontinenty, jenom aby získal dodatečné zdroje materiálu. Současně s tím generoval 

genetická data a nasával metodické aspekty jejich zpracování. K mé velké radosti byly jeho 

pokroky tak rychlé, že byl již během prvního ročníku schopen přednášet své výsledky na 

mezinárodní konferenci Gekkota Mundi v Izraeli. Ve druhém ročníku pak absolvoval třítýdenní 

stáž na Institutu evoluční biologie v Barceloně, kde se seznamoval s prací s genomickými daty. 

Tyto poznatky využije ve svém dalším studiu. Své literární schopnosti prokázal nejen tím, že 

do prvních verzí diplomové práce nebylo z mé strany nutné nijak výrazně zasahovat (on by si 

stejně asi nenechal), ale také dvěma v současné době submitovanými rukopisy, které 

s diplomovou prací nesouvisí a jež byly oba Lukášovou iniciativou. 

 

Diplomová práce naprosto splnila má očekávání, výsledky jsou vhodně diskutovány a uvedeny 

do širšího kontextu. Spolupráce s Lukášem funguje skvěle a už teď se těším na naše budoucí 

spolupůsobení. Diplomovou práci Lukáše Poly plně doporučuji k obhajobě.  
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