
oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Jana Šrámka: Populační a geograÍická
proměnlivost létavců ( Miniopterus) v západní Palearktidě.

. 
Posuzovanápráceje dalším výsledkem ze serie studií o netopýrech východního Mediteránu,

které se dlouhodobě řeší na oddělení zoologie obratlovců kateary' Př F'UK * 
"oologickéhooddělení Narodního muzea' Není snad na škodu hned na zaěátkuposudku připorřerrout Že

tentokráte bylo školitelem vybráno téma obzv!áště závažné a atraktivní, nebot;podivný rocl
Miniopterus, zasahující svým rozšířenimažk nám najižní Slovensko aje velmihojn;r
v celém Středomoří, je běŽný ve velké části tropicke Áfriky, v jižníAsiia zasahýe" až do
australské oblasti. Tento neaykle široký areál ňa palearktickéňo netopýra byl v naší éře
povaŽován za osídiený jen jediným nominátním druhem, což bylo uz iónoy mato
pravděpodobné a teprve pracemi posledních desítiletí postupně zatim so.;eainctymi a
nedostatečně průkaznými poznatky zpochybňováno. Modemí taxonomická revíze zaiožená
na studiu populační a geografické proměnlivosti byla tedy velmi aktuální, zejmenaidyž
modernější práce dosti jednoznačn ě ptokázaty, že-tento podivný a málo variábihí rod je
představitelem samostatné čeledě Miniopteridae.To je teoy trtavnim úkolem této práce.
Druhou 1ýhodou autora této práce je skutečnost, ze v nasith sbírkách byl mezitíÁ
sbromažděn na současné poměry poměrně veliký materiál zrozsáh|ého inemísubnrediteránu
a Předního východu, tedy z oblastí. které mají pro rozsah druhu M. schreibersii emirrentní
ýznam. To všechno jsou tedy výhody, které mohl pracovitý a zaujatý diplomant y,užít a co
se mu také v plné míře podařilo.
Výsledkem už zcela jeho vlastní čirrnosti je velmi rozsáhlá a pečlivě a nápaditě zpracovaná
studie o variabilitě západopalearktických populací rodu Miniopteras, zalďžená na podrobné a
velmi detailní multidisciplinarní morfologick é analýze jednotlivych popu1ací, navíc
konfrontované stejně podrobnými poznatky molekulámě genetiiké inalýzy. Vyhodnocením
výsledků obou těohto gřístupů pak mohiy mít získané taxonomick e zaiery r.ysokou
ýpovědní hodnotu a definitivně vyřešit některá dosud jen nadhozená řešení'
V tomto směru lze zejména\Ysoce hodnotit podrobné iozbory pohlavní variability
sledovaných populací evropského a mediterárurího typu schrěibersii, které ukázaíypoměrně
značné odchylky v sexuálních rozdílech u tohoto neobr,yklého druht1 zejménave srovnani
s dosud známou situací u některych druhů čeledi Vespertitionidae. I kdyŽ jde vesměs jen o
rozdily minuciézní a navíc u jednotlivych populací ještě odlišné,1e tu pta,in závaŽný námět
k podobně podrobnému dalšímu studiu i u jin1rch druhů. Výsledky tétó mraven čí práce
přinejmenším prokázaly 

' 
že je tu ještě dost co dělat. Tato nápaditásoučást práce, keráby1auž

zcelav režii autora, je natolik závažnáapřesvědčivá,žeby iarna stačila jato téma diplomové
práce.
Poehopitelně stejně přesvědčivé a podrobně zpracované je i zadané srol,nání celých populací

zápaďopa|earktického regionu nazáklaďé morfologické a molekulárně geneticueÁaryzý. zae
se přesvědčivě ukazalo' Že závěry získané oběma metodikami jsou v zásadě tatožné a zhrubaě
odpovídají dřívějším závěrttm v tomto směťu, t.zn. že v této části areálu se ukazují se zřejmě
lysky'tují nejméně dva typy: schreibersii a pallidus, na okrajích areálu mohou pripadat
v úvahu i další taxonomické jednotky. To, že autor nespecifikuje blíŽe jejich táxónomickou
hodnotu považuji spíš za klad této práce ( mezitim byl publikovan jejiih druhový statirs) !.
Jsem toho ftázoru, Že i výsledky této části diplomové práce by po úpiavách mohiy by
s úspěchem publikovány. Zejménatrr oceňuji velmi podrobný a všestranný rozbor
morfologický a fenetický a jeho konfřontaci s moderní mi poznatky moleŘulárně genetickýnri.
I zde je patrná metodická nápaditost a pracovitost autora, která v závěru veclla k velmi
cenným originálním poznatkům.



Poměrně obsáhlá je i úvodní část diplomky, která na l0 stranách hodnotí dosavadní literární
data o problernatice druhu M' schreibersi s.l. Takto široce koncipovaná úvodní stat'do
diplomové práce určitě patří, i kdyŽ zřejmě nebyla přímo vyžaďavéna' V tomto
případě ukáza]aneobvyklou sečtelost autotovu, zÉ$emo 

"uáarrou 
problematiku a snahu

dopídit se o studovaném druhu co nejvíc a případně využít tyo poznatky k blíŽšímu
vysvětleni někteých zjištěných dat ajevů. Stejně tak i jeho neobyčejné pracovní
nasazení, Úvod je tonespómě zdaÍíly,velmi obsaŽný a logický stýtizwan}, , ikdyž

.je v něm řada překlepťt a nedotaŽených závěrů (např' údaj o ,,rozmnoŽování" M.schr. na
podzim - zřejmě překlep). ostatně úvodní části diplomek slouŽí spíše k ohodnocení
schopností autora a nejsou zptaviďlaurčeny k publikovaní. Tento úvod by si však
určitě zasloužťl zveŤejnéní aspoň v regionální tisku. Takže i tento úkol se diplomantovi
povedl. Bude-li tuto částještě doplňovat, připojuji k nahlédnutí několik sepárátťt
nezaznameftanÝch prac í.

Tolik tedy moje poznámky k posuzované práci. Práce uŽ při pouhém prolistor, áni ukazuje, že
jde o studii rozsahem, šířkorr problematiky a zejména podanými výsledky zcela
výjinrečrrou' která určitě naplňuje naše představy o \Ysoce kvalitni diplomové práci.
Mnohé části, zejména problematiku nrorfologickou a taxonomickou jiem mohl sám
důkladně prověřit metodicky a byl jsem velice spokojen. Tam kde metodicky nejsem
dorna ( molekulárně genetická problematika) spoléhám na dobrozdáni
specialisovaných konzultantů (Horáěek' GvoŽdík' Hulva) a s povděkern tento dů1ežitý
příspěvek k taxonomické problematice kvituji. Rád jsem si tuto diplomovou práci
přečetl a zhodnotil a vzpomněl';'sem si na četná svá setkání s tímtó podivný'm c1ruhem
nebo skupinou druhů v Evropě, Asií i Africe. Sobě i zkounranému druhu giatuluji, Že
našel tak schopného a graduovaného qýzkumníka. Nevím co bych ještě kňmě výše
zmíněného k posudku ještě dodal_ zásadních námitek nemám' Přesto je škoda, že se
osobně z pracovník důvodů nemohu oponentury účastnit. Doeela rád bych S autorem
podiskutoval o některych drobných dotazech. Tak je aspoň připojuji nákon.. a prosím
účastníky oponentury, aby si odpovědi poslechli a zhodnotili místo mne' Jinak celé
shromáŽdění zdravirn, přeji příjemné a pozitivní jednání a diplomantovi na dálkLr
gratuluji.

MoŽné dotazy a přípomínky:
l) Počítalo se s vlivem vzrůstové proměnlivosti, která by mohla třeba zkreslit qisledky

pohlavních rozdílů ? U rychle rostoucích druhů se i v taxonomických prací většinou s tínrto
problémem nepočítá

2) Co tazmínka o podivných hodnotách populace zMaroka( kromě Abukiru ? podivné a
nijak se to dále nerozvíjí



3)
4)

s)

Co se myslí tím rozmnožovánimna podzim v úvodu ?

Iďry 
j: třeba upřesni1 správný název místa popisu M.s. - u rtnnýcb jazycích se

Golumbačské jeskyně ruzně komolí - k tomu připojuji separát da*é piáce Topálory.
Pandoktor Vohralík je opakovaně jmenován jakoVohrálfu _ nevěřit jsem. Že itak
klasi*y ěeské jméno se dá ještě takto modifikovat !
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