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Slepákovcijsou bezesporu velice špatně probádanou skupinou hadů a poznatky
o biologii a fylogeografii jednotlivých druhů jsou rninirnální. To platí í o jedinénr drulru,
jehoŽ rozšíření zabíhá i do Evropy - Tvphlops vernticularis. Zadáni diplomové práce,
která si klade dvojí cíl - přispět k poznání biologie T. vermiculari.r pomocí pozorování
při clrovu v lidské péči a na zák|adě sekvenování části mitochondriálnílro genu
pro cytochtom Ď z dostupných vzorků slepáků popsat fylogeografickou strukturu druhu a
provést rrrorfologické srovnání objevených linií včetně taxonotnického zhodnocení -

proto považuji za vysoce aktuální, nosné a z hlediska potenciálu zjistit nové vědecky
významné skutečnosti nápadité. Nejde jen o doplnění příslušnýclr poznatků
pro kornplexnější biologické a taxonomické poznání zkoumaného druhu, ale i
o pochopení širších souvislostí fonnování rnediteránní fauny a speciačních procesů,jakož
i rozvoj rrretodik pro studiurn kryptickýclt drulrů hadů významné pto výzkurnné i
konzervační účely.

Diplornová práce je členěna obvyklýrn zpusobem. V textu je odkazováno
na přiloŽené CD. Žádné CD však k práci přiloŽeno není! Celková fonnální úroveň práce
je při velkorysérn zhodnocení průrrrěrná. Spíše podprůměrná a místy až žalostní je kvalita
doprovodných fotografií. Je to zaráŽející s olrledem na kvalitu vybavení, které měl autor
k dispozici (viz rnetodika). i na skutečnost, že kvalitní fotograťrcké zdokurnentování,
např' někteýclr Životních projevů nebo moďologickýclr detailů, by sanro o sobě bylo
velrni Žádoucí a přínosné'

Úvodní kompilační partie, jejírnŽ cílem je clrarakterizovat slepákovce, není
zptacována na patřičné úrovni vysokoškolskélro zoologického textu, nemá jasnou
koncepci, rnísto serióznílro vědeckélro přístupu a souvislého utříděného podání stručnélro
přehledLr známých skutečností a geneze poznání slepákovců text nezřídka sklouzává
ke zcela povrchnímu a málo obsažnému podání. Dobře to ilustrují například
charakteristiky jednotlivých čeledí slepákovců v kapitole 2.I'2Taxonomie, popis čeledí a
rodů. Nic, co by se vzdáleně podobalo zoologické deÍinici a diagnóze. Čtenář se nic
nedozví o zásadních rnorfologických charakteristikách čeledí a rozdílech patrných např.
ve stavbě pánevního pletence, pozici jazylky, (ne)přítornnosti rudimentů končetin,
zaočnicové kosti (postorbitale) ěi tracheální plíce, o morfologii vejcovodů a téměř nic
(krorně spíše nejasné zmínky na str. 9) o tak zásadnírn znaku pro rozlišování čeledí
slepákovců' jako je charakter dentice. Má diplomant o těchto morfologických
clrarakteristikáclr u slepákovců základní povědorní.?
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Podobně u charakteristik rodů nejsou zmiňovány unikátní znaky - v jednom

případě ani tak unikátní znak, Že není u Žádných jiných šupinatých plazů. Některá tvrzenl
neodpovídají současným znalostem. Např. tvrzení, že Rhamphonphlops branlinus je
jediným hadem, u kterého byla prokrázána partenogeÍeze (na str. 3). Mohl by autor své
tvrzenízkorigovat podle současných znalostí tohoto fenoménu? K reprodukčnírn
způsobůrn (str. 14) - u slepáků bývá v literatuře uváděn i porod živých mlád'at či
reprodukční bimodalita.

Diplomant se v kompilačních partiích opírá o poměrně solidní výběr novější
literatury. Postrádárn však rnnohé starší ,,klasické.. práce. Z těch zásadnějších je to
zejména porněrně obsáhlá monografie, kterou publikoval List (1966)' a chybí i mnohé
publikace (např. RoŽděstvenskij et Tatarinov l964, Romer 1966, Dowling l975,
Dowling et Duellman 1978, McDowell 1987, Rage 1987) v'ýznamné pro podání
kompletnějšího obrazu představ o vzniku a evoluci slepákovců a hadů vůbec. Autor by se
tak dozvěděl' např. Že zpocl,rybřtování monofylie slepákovců není zase tak výjimečné
(str.4). V přehledu nově popsaných druhů unikly i některé nové práce - např. popis
pozoruhodného gigantického slepáka z Kuby (Typhlops golyathiDominguez et Moreno,
2009).

Část věnovaná clrovu v lidské péči, ať jiŽ jde o metodiku a zejrrréna dosaŽené
výsledky, je slabá' bez badatelské invence. Druh byl clrován příliš krátce, než aby měl
autor příleŽitost přispět k hlubšímu poznání jeho reprodukce, životnílro cyklu atp.
Nicrnéně i při krátkérn chovu mohl autor,,vytěŽit.. prornyšlenějším badatelskýrn
přístupern daleko většího mnoŽství výsledků' Zustalo pouze - u jistě zajímavého -
experimentování s nabízenou potravou a nepřesného popisu jedné náhodné depozice
vajec (podrobnosti k odložení vajec chybí, autor si nedalpráci ani s tím, aby zvéňi|vejce,
samici atp.). Proč např. (kdyŽ se v úvodu posrněšně zmňuje o údajných pověrách o
antipredačním vybavení slepáků) neprovedl jednoduché testy pro odhalení základních
belraviorálních antipredačních mechanismů? Proč např. nestudoval detaily trofické
biologie a termá|rrí biologie _ zéů<Iadnikvantitativní a kvalitativní ukazate|e související
s lovern, pohlcením a zpracováním potravy' optirnálni tělesnou teplotou atd'? Proč
nestudoval lokornoční repertoár atd., atd'? RovněŽ poznámky z terénu jsou velice
povrchní. Vzhledem k rcalizovanému vývozu a dovozu Živých či konzervovaných
exemplářů by bylo vhodné zmínit příslušná povolení, jak to bývá u podobných prací
nrykem.

Část věnovaná fylogeografické a rnoďologi cké ana|ýze je výrazně přínosnější a
její výsledky jsou zajímavé a dle mého soudu jižnynipublikovatelné v odborném
zoologickérn tisku. Po metodické stránce by jistě bylo ještě co zdokonalovat. Nicméně je
třeba podtrhnout, Že rnateriál zpracovaný diplornantern, ač by mohl být napaden jako
málo reprezentativní a z hlediska standardního vyhodnocení nehomogenním charakterem
zachováni porovnávaných vzorků (např. pro popisy rnorfologie a zbarveni)
problematický, je největším souborem studovaného druhu, který byl zatím danou
metodikou studován!



Celkově na mě diplomová práce pusobí jako uspěchaná, narychlo a v časové tísni
dokončovaná a v naplnění některých vytčených cílů vlastně nedokončená. I při výše
uvedených vyhradách však musím zdttraznit nepopiratelné získání zajímavých původních
a v odborném tisku publikovatelných výsledků v části vě,lrované fylogeograťri a
skutečnost, Že autor předloženou praciptokizal,že je v zásadě schoperr pracovat
s odbonrou literaturou a dalšími prameny' že umí nskávat" a interpretovat
původní výzkumné údaje a že je u něj dobý předpoklad, Že teorctickou a praktickou
prupravu získanou během svého univerzitního sfudia bude schopen dobře uplatnit v další
odborné práci .

RNIh.IvuRehát, csc)-

Diplomovou práci Vojtecha Bilážn '|opončrtt př{nort t oblrjobě.' t

Y Praze 17. 5.2008


