Posudek na dip|omovou práci Věry opatové:.'Phy|ogeographic patterns of spider
species complex Dysdera erythrina."
Práce vznik|a převáŽně na pracovišti university v Barce|oně pod vedením
dr.Arneda a reflektuje aktuá|ní prob|ém i akcelerující mo|eku|ární přístup v
arachno|ogii. Kombinuje mo|eku|ární metodiku s diskusí biogeografickou' a|e také
eko|ogickou a V neposlední řadě i s prob|ematikou potravní bio|ogie. Mode|em se
sta|a skupina pavouků poněkud výjimečná jak morfologicky (zejména počtem očí),

tak z h|ediska potravní bio|ogie. Studie tak můŽe představovat i mode| pro da|ší

skupiny pavouků.

Práce má dobrou formá|ní stavbu. V úvodu autorka diskutuje vymezer.: druhu
zrŮzných h|edisek, do diskuse zapojujei jiŽzmíněnou potravní specia|izaci. Ta, přes
zdán|ivě1ižtak Úzkou v|astní specia|izaci na suchozemské stejnonoŽce se dá|e štěpi
na tři způsoby překonání pasivního odporu kořisti a s tím souvisejícího aspektu

morfo|ogicko-eto|ogického. Ve|mi důk|adně probírá autorka i aspekt historický, tedy

období a změn k|imatu, kterými proše| vývoj fauny včetně mode|ové skupiny. Toto
vše pak směřuje k radiaci a refugií druhů' Při předpok|ádané ú|oze Mediteránu jako
jednoho z center povaŽuji tuto kapitolu za ve|mi významnou i pro da|šístudium
před|oŽené práce. Z přehledu vyzařuje úče|náse|ekce zdrojŮ, které pokrývají
prob|ematiku ve velké šíři, a|e nezah|cují čtenáře kvantitativně.

Cíle si stanovuje autorka pregnantně vzh|edem k perspektivě pouŽívaných malod.
Kapito|a metodická pak představuje nejen dobře a concizně zvládnutou část práce,
ale zejména, a to by mě|o být pravid|em nejen u dip|omových prací, v podstatě návod
pro dalšístudie daného tématu. Materiá| dostačuje, jeho zdroje pokrývají dost ve|ké
Území.

Výs|edky autorka představuje opět ve|mi hutně, přeh|edně , bez zbytečnéhos|ovního
balastu. K tomu ji dopomáhá i patřičnévyuŽití tabu|ek a grafů, které, a opět se jedná
o poŽadavek na moderní práce, nezdvojuje text a naopak.

Diskuse má ve|mi rea|istický ráz. Autorka se nepouštído zbytečných speku|ací a
zak|ádá ce|ou rozpravu na vlastních výs|edcích v konfrontaci s Iiterárními údaji.
Značnou váhu zde dostává právě srovnání výs|edků dosaŽených moleku|ární
metodikou a aspektu historického a biogeografického' Čtenáře, byt,v daném oboru
a danými metodikami nepracujícího,zaujmou napřík|ad úvahy o chromozómových

rasách, 1akoŽ i nezávis|ých |iniích vývoje v rámci druhu při dané distribuci.

Závěr pak přeh|edně a úsporně shrnuje ce|ou práci.
mnoŽství praci
Seznam |iteratury obsahuje' jak patrno z úvodníkapitoly, dostatečné

potřebnýchkzv|ádnutíprob|ematikyajejímuprodiskutování.

/

pro publikaci.
Ce|á práce působídojmem připraveného rukopisu
jazyka, tedy
Prácije napsána ve|mi čistě, s naprostým minimem přek|epů. Úroveň

při tom z tvrzení svých
angIičtiny, nebudu posuzovat nejsa Ang|ičanem, a vycházím
Kanat.,anů a
kanadských přátel, Že ang|icky nehovoří nikdo (tedy včetně Američanů,
pod.) kromě v|astních Ang|ičanů.

práce podává velmi kva|itní obrazvymezení druhu ve skupině
mo|ekulárních a v konfrontaci s fakty
druhů rodu Dysdera budovaným na znacích
potravně bio|ogickými. Autorka
biogeografickými, historickými, ekologickými a
pak i schopnost syntetizovat
prokáza|asvoji schopnost vědecké práce a následně
přijmout jako velmi kva|itní
získané výsledky. Navrhuji proto komisi pro SZZji
Závěr.. Před|oŽená

eIaborát.
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