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Oponentský posudek na disertační práci “Variabilita tvaru krunýře u vybraných zástupců 

čeledi Geoemydidae”  

Autor: Mgr. Tomáš Protiva 

Oponent: Doc. MVDr. Pavel Široký, PhD 

Rozsah a struktura práce: Disertační práce má dnes již standardní formát souboru publikací 

s autorovým komentářem. Disertace má 180 stran, po úvodních stránkách, abstraktu, 

poděkování a obsahu následuje na 16 stranách vlastní komentář, na 18 stranách seznam 

literatury, pak soubor vlastních publikací a jednostránkový, krátký závěr. 

Obecný komentář: 

Svět želv je mi velmi blízký a proto jsem práci přečetl se zájmem. Snaha o propojení metod 

molekulární genetiky a morfologie je velice užitečná. I pro špičkové odborníky, studující 

geny slona, je užitečné vědět, že se jedná o to zvíře s chobotem. Předložená disertační práce, 

včetně šesti obsažených publikací, přináší bezesporu velké množství nových, původních dat, 

jejichž využití v taxonomii a ochranářských aktivitách je nastíněno v autorově komentáři. 

Z mého pohledu by využití výstupů mohlo být v tomto autorově komentáři více zdůrazněno. 

Například, jak se dají získaná data využít v ochraně studovaných želv? Jaká je uplatnitelnost 

zjištěných rozdílů v taxonomii nebo jaký je vůbec autorův pohled na taxonomii studované 

čeledi? S ohledem na taxonomické a zoologicko-deskriptivní výstupy bych dále uvítal 

informace, jaký druhový koncept autor (či lépe autoři publikací) uplatňuje nebo alespoň 

preferuje, či jaký je jeho pohled na kategorii poddruh? Při detailním pohledu také vyvstane 

fakt, že dosud toliko 2 z 6 připojených publikací úspěšně prošly recenzním řízením, zatím co 

zbývající 4 byly teprve odeslány do vědeckých časopisů k posouzení. Jejich další osud nás 

tedy bude zajímat. 

Disertační práce je vcelku dobře napsaná, v některých pasážích se projevuje jistá jazyková 

necitlivost, například na str. 4 se píše: „Uprostřed je pět scuta vertebralia“, či dále „po 

okrajích je obvykle 12 párů scuta marginalia“. Zní to asi následovně: „uprostřed je pět žluté 

hrušky, zatímco na okraji je dvanáct červená jablka“. Asi bych se nebránil počeštěnému 

vertebrálních (asi raději než obratlových) štítků, či marginálních (okrajových) štítků. 

V případě zachování odborné latinsko-řecké terminologie, bych asi použité termíny v rámci 

eufonie malinko ohnul (např. „se šesti vertebrálními scuty“).  

Z přečtené disertace jsem nabyl dojmu, že její autor se přiklání spíše ke skupině “štípající” 

známé taxony na menší a menší jednotky, mající alespoň nějaký diagnostikovatelný znak a ve 

výsledku obývající stále menší areál. U vzácných taxonů, jaké jsou dnes v rodu Cuora, hrozí, 

že budeme mít brzy více druhů než jedinců v přírodě. Nebo jsou mé dojmy mylné, způsobené 

tím, že autor nezaujal jasný postoj?  

Konkrétní otázky a komentáře 

1. Autor uvádí, že by vmezeřené štítky u Morenia petersi mohly být prvním krokem v evoluci 

nového druhu. Nemůže se jednat o jakýsi atavismus ve smyslu vyššího počtu štítků u 
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fosilních zástupců želv? Či pleziomorfii? Co je známo o spouštěčích tohoto jevu? Nějaká 

porucha regulace genové exprese? 

2. U rodu Cuora byly použity analýzy mikrosatelitových lokusů, což je obvyklý znak 

využívaný u populačních analýz. Není to již za hranicí obvyklé rozlišitelnosti? A nechystáte 

naopak populační analýzu u Mauremys annamensis? Přišlo by mi to, za jistých okolností, 

užitečné. 

3. Zajímavý je nápad izolovat jednotlivé zbytkové sub-populace u M. annamensis. Jak bude u 

těchto zmenšených populací zabráněno případnému zvýšení rizika bottle neck efektu? 

Existuje odhad, jak početné budou nové entity? 

4. U třetího rukopisu chybí adresa číslo 2. 

5. V šestém rukopisu bych doporučil zmínit již v metodice, že se jedná o sekvence genu pro 

cytochrom b.  

Otázka: 

Jaký je průběžný osud čtyř submitovaných rukopisů? 

 

Závěr 

Předložená disertační práce obsahuje množství nových informací a potvrzuje schopnost Mgr. 

Tomáše Protivy provádět samostatnou vědeckou činnost v širší oblasti zoologie a pracovat ve 

vědě jako takové.  

Moje komentáře a otázky nikterak nesnižují přínos předložené disertační práce, kterou 

doporučuji k obhajobě. 
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