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Posudek na disertační práci Mgr. et Mgr. Jakuba Poláka: 

Pohlavní dvojtvárnost velikosti a související jevy u kopytníků  

 
Předkládaná disertační práce je sestavena ze tří samostatných publikovaných článků, kterým 

předchází na 37 stránkách strukturovaný, do problematiky uvádějící text se začleněnými 

výsledky vlastní práce. Toto seznámení s problematikou a vlastní prací se opírá o 227 citací. 

Dvě z prezentovaných studií byly již publikovány ve velmi prestižních impaktovaných 

časopisech (Biological Journal of the Linnean Society a Evolutionary Ecology, oba IF=2,4). 

Třetí článek obsahující jak původní poznatky, tak svým způsobem popularizující proběhlý 

výzkum, byl zaslán do redakce Czech Journal of Animal Science. 

Tematicky je disertační spis zaměřen na proximátní mechanismy a ultimátní příčiny 

pohlavní dvojtvárnosti velikosti těla, jejím vazbám na sekundární poměr pohlaví a možnostem 

samice tento poměr měnit u dvou skupin přežvýkavců Caprinae a Bovinae. Text úvodní části 

je čtivý příjemně srozumitelný (až na zcela drobné výjimky) a ukazuje, že i domácí zvířata 

z určitého úhlu pohledu si zaslouží pozornost zoologů při odhalování procesů 

s mnohostrannými vazbami, které se během evoluce nenápadně vkrádají do těl živočichů.       

K práci mám několik konkrétních dotazů a poznámek: 

 

1) Abstrakty – podle pravidel názvy vyšších taxonů – zde Caprinae a Bovinae by neměly 

být psány kurzívou - pouze rodová a druhová jména. 

2) Str. 11, 3. odst. – k čemu sloužil úvodní text o názorech na fylogenezi savců, když je 

nadále užíván termín kopytník? 

3) Str. 12, 2. odst. – uvítal bych vysvětlení výhody Lovich-Gibbonsova poměru. 

4) Str. 12, 3. odst. – je zde uvedeno: „Rohy naproti tomu vyrůstají u obou pohlaví 

turovitých …“ - jak byl hodnocen z tohoto hlediska muflon? 

5) Str. 20, 3. odst. – domácí zvířata jsou sice vhodná pro absenci selekčních tlaků 

pohlavního výběru, co ale záměrná šlechtitelská selekce na nižší agresivitu, malé rohy, 

velkou produkci mléka atd. 

6) Str. 21, kap. 3. 4., druhý odst. – Následující formulace mi nebyla zcela jasná – 

„S rostoucí velikostí těla tento trend povede k posunu SSD, jež půjde v protichůdném 

směru v závislosti na tom, které pohlaví je u daného taxonu větší.“ 

 

Uvedené dotazy a poznámky jsem zformuloval pouze pro stimulaci disputace nad dosaženými 

výsledky a je třeba jednoznačně konstatovat, že kolega, Jakub Polák, předkládá disertační 

práci, ve které dokumentuje některé pozoruhodné poznatky o přetrvávajícím pohlavním 

dimorfismu velikosti těla u domestikovaných zvířat, alometriích a dalších konsekvencích, 

které z toho vyplývají. Původní, velmi cenné poznatky byly již prakticky všechny náležitě 

publikovány, a je proto možno konstatovat, že předkládaný spis splňuje požadavky kladené na 

disertační práci v oboru „Zoologie“. Doporučuji proto tuto disertační práci k obhajobě. 

  

V  Č. Budějovicích 28. 8. 2014                                           Doc. RNDr. F. Sedláček, CSc, PřF 

JU v ČB                     
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