
Posudek školitele diplomové práce

Práce Andrana Abramjana s názvem "Parthenogenetické ještěrky z rodu Darevskia jako
evoluční model'' má72 stran.

Před několika lety zaklepal na dveře student s arménskými kořeny a zéť1mem o zadání
bakalářské a ýhledově i diplomové práce. Andran Abramjan se hned prokáza|jako r,1'soce
inteligentní student, qýborný teoretik, kreativní osobnost s kvalitním zázemim v podobě
všeobecného vzďě|ání, vládnoucí plynně několika jazyky včetně arménštiny a ruštiny. Tehdy
jsem netušil, že umělecké sklony jejbrzy částečně odvanou od zoologie ke studiu
dokumentárního filmu na FAMU ani to, že upřímné přiznání, Že se k chovu zvfřat a terénní
práci příliš nehodí nebylo projevem nadměrné sebekritiky vlastní všem intelektuálům. Rychle
jsme se proto domluvili na tématu rozvíjqícim mé dosavadní pokusy srovnávat arménské
parthenogenetické ještěrky s jejich bisexuálními rodičovskými druhy s cílem testovat evoluční
důsledky absence pohlavního výběru a mezidruhové hybridizace. obnoviljsem proto kontakt
s profesorem Eduardem Javrujanem z lerevanských kateder zoologie, se kteým jsem se znal
z pobyu na Jerevanské Universitě koncem osmdesátých let, a začalpŤipravovat terénní cesty
do Arménie ku odchytu těchto ještěrek. Nakonec se uskutečnily dvě kÍátké, ale velmi
intensivní ýpravy, kteých se zúčastnili kromě Andrana a jeho školitele poprvé téŽ dr.Eva
Landová a po druhé Mgr. Jitka Lásková, Mgr. Petra Fqidlová a Bc. Petra Suchomelová.
Chycené ještěrky jsme měřili, skanovali' fotografovali, měřili teplotu, laseroými dálkoměry
stanovovali útěkovou vzdálenost,značlli a odebírali vzorky DNA. S pomocí arménské strany
jsme získali vlastnoruční podpis ministra Životního prostředí Arménie opravňující dokonce
vylézt omezený počet těchto ještěrek ze země. Prof. Javrujana jsem následně dlouho hostili
v Praze a v Arménii se podíleli i na seminářích k bakalářským pracím. To vše ku získání
dostatečného materiálu ještěrek. Nicméně, obě ýpravy získaly s r,ypětím sil mnoha lidí
dohromady jen něco přes stovku jedinců ato pÍevážně jen dvou parthenogenetických druhů
armeniaca a unisexualis, v případě druhé pečlivě připravené Úprarry díky neoblykle
špatnému počasí a skutečnosti, Že ještěrky ryIézaly jen na kIátké okamŽiky, kdy se substrát
prohřál na více neŽ 30'C. Pro ana|ýzy nejpotřebnější bisexuální druh tj. D.valentini se nám
v okolí Hankavanu, kde byl v minulosti vcelku běŽný, nepodařilo vůbec chýit. Andranův
delší pobý u babičky v Jerevanu, jinak ýznamné arménské spisovatelky, to nijak ýznamně
nevylepšil, pravděpodobně přemírou lavaše a basturmy, jakož i vzdáleností ještěrčích lokalit
od hlavního města.

Půvo dním záměr em zadáni diplomové práce byl o te stovat, zda p aftheno geneti cké
klony neprojevují známky sníŽené zdatnosti v performančních a antipredačních testech.
K takovým analýzámje však zapotřebí dostatečného počtu jedinců rodičovských druhů i
jejich parthenogenetických hybridů. A tak nezbylo neŽ a hledat náhradní materiál a s ním i
méně ambiciosní téma. Nakonec, ač nerad, jsem sáhl do zásob apožádat diplomanta, aby
zpracova| materiál několika set arménských ještěrek, které jsem vlastnoručně spolu
s kurátorkou herpetologických sbírek Valentinou orlovou po Stachanovsku již dříve změřii,
nasexoval a z několikapozic vyfotografoval v moskevském zoologickém muzeu na ulici
Gercena u Rudého náměstí'

Hodnocená diplomová práce je teďy za\ožena většinově na těchto fotografiích, na
kteých diplomant pečlivě spočítal břišní a preanální štítky, jakož i modré skvrny. oceňuji
zejména diplomantovu samostatnost a schopnost rychle si osvojit práci v prostředí
statistického balíku R. Výsledný text totiŽ sepsal Andran do značné míry sám a bez pomoci
školitele, kteý se v kritické době těsně před odevzdáním diplomoých prací musel věnovat
provázení Azerbajdžánské delegace. Inu, tisíciletý útlak Atryénie od1u&lskÝshkmenů
dostihl Andrana iv Praze.
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