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Slepákovcijsou bezesporuvelice špatněprobádanouskupinou hadůa poznatky
o biologii a fylogeografii jednotlivých druhůjsou rninirnální.To platí í o jedinénrdrulru,
jehoŽ rozšířenízabíhá 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 lidsképéčia na zák|adě sekvenováníčástimitochondriálnílrogenu
pro cytochtom Ď z dostupných vzorků slepákůpopsat fylogeografickou strukturudruhu a
provéstrrrorfologickésrovnáníobjevených linií včetnětaxonotnickéhozhodnoceníproto považujiza vysoce aktuální,nosnéa z hlediska potenciálu zjistit novévědecky
významnéskutečnostinápadité.Nejde jen o doplněnípříslušnýclrpoznatků
pro kornplexnějšíbiologické a taxonomicképoznánízkoumanéhodruhu, ale i
o pochopeníširšíchsouvislostífonnování rnediteránnífauny a speciačníchprocesů,jakož
i rozvoj rrretodikpro studiurnkryptickýclt drulrůhadůvýznamnépto výzkurnnéi
konzervačníúčely.
Diplornová práce je členěnaobvyklýrn zpusobem. V textu je odkazováno
na přiloŽenéCD. ŽádnéCD však k práci přiloŽeno není!Celková fonnální úroveňpráce
je při velkorysérn zhodnocení průrrrěrná.Spíšepodprůměrná a místy až žalostníje kvalita
doprovodných fotografií.Je to zaráŽejícís olrledem na kvalitu vybavení,kteréměl autor
zdokurnentování,
k dispozici (viz rnetodika).i na skutečnost,že kvalitní fotograťrcké
např' někteýclr Životníchprojevůnebo moďologickýclr detailů,by sanro o sobě bylo
velrni Žádoucía přínosné'
Úvodní kompilačnípartie,jejírnŽcílemje clrarakterizovatslepákovce, není
zptacována na patřičnéúrovnivysokoškolskélrozoologickéhotextu, nemá jasnou
koncepci, rnístoserióznílrovědeckélropřístupua souvisléhoutříděnéhopodání stručnélro
přehledLrznámých skutečností
a genezepoznáníslepákovcůtext nezřídka sklouzává
ke zcela povrchnímua málo obsažnémupodání.Dobře to ilustrujínapříklad
charakteristikyjednotlivých čeledíslepákovcův kapitole2.I'2Taxonomie, popis čeledía
rodů.Nic, co by se vzdáleně podobalo zoologické deÍinici a diagnóze. Čtenářse nic
nedozvío zásadníchrnorfologických charakteristikáchčeledía rozdílechpatrných např.
ve stavbě pánevníhopletence,pozici jazylky, (ne)přítornnostirudimentůkončetin,
zaočnicovékosti (postorbitale)ěi tracheálníplíce, o morfologii vejcovodůa téměřnic
(krorně spíšenejasnézmínky na str. 9) o tak zásadnírnznaku pro rozlišováníčeledí
slepákovců'jako je charakterdentice. Má diplomant o těchto morfologických
clrarakteristikáclru slepákovcůzákladní povědorní.?
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Podobněu charakteristikrodůnejsouzmiňovány unikátníznaky- v jednom
případěani tak unikátníznak,Že neníu Žádnýchjiných šupinatýchplazů.Některá tvrzenl
neodpovídají
současným
znalostem.Např. tvrzení,žeRhamphonphlopsbranlinusje
jediným hadem,u kteréhobyla prokrázánapartenogeÍeze
(na str. 3). Mohl by autor své
podle
tvrzenízkorigovat
současných
znalostítohotofenoménu?K reprodukčnírn
(str.14)- u slepákůbývá v literatuřeuváděni porod živýchmlád'atči
způsobůrn
reprodukční
bimodalita.
partiíchopíráo poměrněsolidnívýběrnovější
Diplomantse v kompilačních
je to
práce.Z těchzásadnějších
literatury.Postrádárnvšakrnnohéstarší
,,klasické..
porněrněobsáhlámonografie,kteroupublikovalList (1966)' a chybíi mnohé
zejména
publikace(např.RoŽděstvenskij
et Tatarinovl964, Romer 1966, Dowling l975,
Dowling et Duellman1978,McDowell 1987,Rage 1987)v'ýznamné
pro podání
kompletnějšího
obrazupředstavo vzniku a evolucislepákovcůa hadůvůbec.Autor by se
tak dozvěděl'např.Že zpocl,rybřtování
nenízasetak výjimečné
monofylieslepákovců
(str.4).V přehledunově popsanýchdruhůunikly i některé
novépráce- např.popis
pozoruhodného
gigantickéhoslepákaz Kuby (TyphlopsgolyathiDominguezet Moreno,
2009).
Částvěnovanáclrovuv lidsképéči,
aťjiŽ jdeo metodikua zejrrréna
dosaŽené
výsledky,je slabá'bez badatelské
invence.Druh byl clrovánpříliškrátce,nežaby měl
přispětk hlubšímu
autorpříleŽitost
poznáníjeho reprodukce,životnílro
cyklu atp.
Nicrnéněi při krátkérnchovumohl autor,,vytěŽit..
prornyšlenějším
badatelskýrn
přístupern
dalekovětšího
mnoŽstvívýsledků'Zustalopouze- u jistě zajímavého
potravoua nepřesného
experimentování
s nabízenou
popisujednénáhodnédepozice
vajec (podrobnostik odloženívajec chybí,autorsi nedalpráci ani s tím,aby zvéňi|vejce,
samiciatp.).Pročnapř.(kdyŽse v úvoduposrněšně
pověrácho
zmňuje o údajných
jednoduché
antipredačním
vybaveníslepáků)neprovedl
testypro odhalenízákladních
belraviorálních
antipredačních
mechanismů?
Pročnapř.nestudovaldetailytrofické
biologie a termá|rrí
biologie _ zéů<Iadnikvantitativní
a kvalitativníukazate|esouvisející
s lovern,pohlceníma zpracováním
potravy'optirnálnitělesnouteplotouatd'?Proč
jsou velice
nestudovallokornoční
repertoáratd.,atd'? RovněŽpoznámkyz terénu
povrchní.Vzhledemk rcalizovanému
vývozua dovozu Živýchčikonzervovaných
exemplářůby bylo vhodnézmínitpříslušná
povolení,jak to bývá u podobnýchprací
nrykem.
je výrazněpřínosnější
Částvěnovanáfylogeografické
a rnoďologickéana|ýze
a
její výsledkyjsou zajímavéa dle méhosoudu jižnynipublikovatelnév odborném
zoologickérn
tisku.Po metodické
stránceby jistě bylo ještěco zdokonalovat.Nicméněje
třeba podtrhnout,Že rnateriálzpracovanýdiplornantern,ačby mohl být napadenjako
málo reprezentativní
a z hlediska standardního
vyhodnocenínehomogenním
charakterem
zachovániporovnávanýchvzorků(např.pro popisy rnorfologiea zbarveni)
je největším
problematický,
souboremstudovaného
druhu,kterýbyl zatímdanou
metodikoustudován!

tísni
Celkově na mě diplomová práce pusobíjako uspěchaná,narychlo a v časové
při
výše
dokončovanáa v naplnění některýchvytčenýchcílůvlastněnedokončená.
I
uvedenýchvyhradách všakmusím zdttraznitnepopiratelnézískánízajímavýchpůvodních
a v odbornémtisku publikovatelných výsledkův částivě,lrované
fylogeograťria
skutečnost,
Že autorpředloženoupraciptokizal,že je v zásaděschoperrpracovat
s odbonrou literaturou a dalšímiprameny' žeumí nskávat"
a interpretovat
původnívýzkumnéúdajea žeje u něj dobý předpoklad,Že teorctickoua praktickou
prupravuzískanouběhemsvéhouniverzitníhosfudiabude schopendobře uplatnitv další
odbornépráci .
Diplomovou práci Vojtecha Bilážn '|opončrtt př{nort t oblrjobě.
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