
Abstrakt 

Rejskové podčeledi Soricinae tvoří jedny z nejpočetnějších a nejběžnějších zástupců savčí 

fauny Holarktické oblasti. Jejich uniformní fenotyp a skrytý způsob života však znesnadňuje 

jejich výzkum. V důsledku toho zákonitosti, které ovlivňují jejich fenotyp a geografickou 

variabilitu, zůstávají z velké míry neobjasněny. V této disertační práci jsem se proto zaměřila 

na vybrané aspekty morfologické variability tří zástupců této podčeledi. V první části disertační 

práce jsme otestovali vliv pohlaví a věku na morfologickou variabilitu krania rejska obecného 

(Sorex araneus) v rámci jedné populace. Odhalili jsme sexuální dimorfismus u rejsků a také 

rozdíly mezi věkovými skupinami. Na základě této studie byly vybrány vhodné kraniální 

proměnné pro navazující studie. V druhé části projektu jsme se zaměřili na geografickou 

variabilitu rejska obecného  (Sorex araneus) v Evropě v prostoru mezi Baltickým a Jaderským 

mořem. Zjistili jsme vliv zeměpisné šířky i délky a také nadmořské výšky na velikost rejsků. 

Ta také výrazně korelovala s vybranými klimatickými proměnnými. Třetí část disertačního 

projektu byla věnována popisu Dehnelova fenoménu a zjištění případného geografického 

trendu v jeho průběhu. Zjistili jsme, že zmenšení a následné opětovné dorůstání mozkovny je 

korelováno s rozdílnými klimatickými faktory pro obě uvedené fáze. Získané výsledky 

naznačují odlišné evoluční procesy a tlaky, které ovlivňují změnšování a dorůstání mozkovny. 

Intenzita Dehnelova fenoménu se zvyšuje ve směru na severovýchod. V této práci také 

prezentujeme dosud nepublikovaná data o průběhu Dehnelova fenoménu ve čtyřech 

evropských populacích. Poslední část disertačního projektu byla zaměřena na rozlišení dvou 

druhů z větší části sympatrických rejsců rodu Neomys. Popsali jsme rozdíly ve velikosti a tvaru 

mandibuly mezi populacemi rejsce vodního (Neomys fodiens) a rejsce černého (Neomys milleri) 

z oblasti východního Německa a jihu Balkánského poloostrova. Zatímco rejsec vodní na tomto 

území nevykazoval téměř žádné změny ve vybraných morfologických znacích, rejsec černý se 

zmenšoval směrem na severozápad. V této práci také popisujeme morfologické rozdíly mezi 

sympatrickými a alopatrickými populacemi rejsců. Předložená disertační práce si klade za cíl   

přispět k poznání některých zákonitostí morfologické variability u vybraných Evropských 

zástupců podčeledi Soricinae a mohl by sloužit jako základ pro plánované navazující studie. 
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