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Předložená disertační práce M$. olgy Šimkové, s ústředním tématem tělesné
velikosti, sestává zetřiv kvalitrrím odborném tisku publikovaných vědeckých sdělení a
nepqblikovaného rukopisu, kÍeré zastřešuje úvodní obecná část, v níž autorka rekapituluje a
rozšiřuje přiložená sdělení a začleňuje je do obecnějšího rámce. Zatímco tÍi ze č;s
předložených prací jsou věnované studiu projevu tělesné velikosti v životních strategiích
u šupinatých plazů a tvoří ucelenou aprovánanou součást disertace, zbyvající publikace se
poněkud vymyká _ je věnovrína analýze,jak ovlivňuje tělesná velikost (a další faktory)
druhové zastoupení savců v chovech zoologickýchzahrad. PřiloŽené publikace i rukopis jsou
výsledky týmové práce. Jako první autor je olga Šimková uvedena u rukopisu. Pro informaci
je přiloŽeno i dalších pět odborných publikací ajedna práce v recenzním Íizení, na nichž se
olga Šimková autorsky podíleta.

Není pochyb o skutečnosti, že tělesná velikost je v biologii parametrem zce|a zásadního
významu. Jako taková je podle mého soudu hodná mimořádného badatelského zájmu. Zadani
disertační práce zaměřené na vybrané aspekty uplatnění tělesné velikosti v životních
strategiích a choviíní lze proto oznaěit za velmi žáďotlcí počin. Jde navíc o výzkumnou oblast
tak širokou a komplexní, že zistávánavzdory veliké řadě studií, které se jí věnovaly, stále
zcela nedostatečně prozkoumanou alze zde očekávat řadu nových cenných výsledků.

Těžiště disertace spatřuji ve třech herpetologických příspěvcích, které povaŽuji
zavelmi kvalitní fiak nakonec u dvou znichdokládá samo jejich umístění v prestižním
odbomém tisku). Na zríkladě studia početného materiálu a zapoužítí adekvátních vědeckých
metod získávéni azptacování dattotiž autoři shromráždili nejen řadu důležitých původních
qýsledků, a|e dokaza|i je velmi zajímavé interpretovat a současně položit další otevírající se
otázky, tedy potažmo nastínit směroviíní dalšího výzkumu potřebného k hlubšímu pochopení
studovaných souvislostí. Chtělbych velice zřetelně myraznit, že uskutečnění těchto tří sfudií
vyžadovalo vedle příslušné odborné erudice značnou zkušenost, jak pracovat s Živými p|uy,
a především neuvěřitelné a dlouhodobé chovatelské úsilí! Bez něho by potřebné údaje
nemohly bý nashromážděny,jinými slovy jde o data obtížně a velmi ďtaze získaná
(v přeneseném slova smyslu i doslova). Zbyvající práce je pakzqimav;fm příspěvkem
k mimořádně důleŽité oblasti činnosti zoologickýchzahrad_ sestavování kolekcí chovaných
míÍat.

K formální a věcné urovni disertační práce nemiím žádné závažné připomínky.
obecnou část autorka pojala místy opravdu zeširoka (napříč Živočišnou říší i geologickou
historií planety),jinde se pak věnuje zasejen vybraným aspektů, kÍeré okořeňuje občasným
odskočením do dalších souvislostí. Výsledek působí poněkud neuspořádaně a nekoncepčně,
místy powchně a málo promyšleně, ale ne|ze se ani příliš divit, uvažíme.li, jak nesmírně
obtížným úkolem by bylo ucelené zpracováni (doucí do dostatečné šíře i hloubky) tak
komplexního a s nejruznějšími biologickými projevy tak komplikovaně interkorelovaného
parametru' jakým je tělesná velikost. Je třeba ovšem zdůrazntt, že |iteúrni rešerše, o níž se



autorka opirá,je solidní. Je ňejmé, Že má ve zvolené oblasti vyzkumného zájmu dobrý
přehled asnaži se o komplexní přístup.

Mám několik dotazů. Do jaké čeledi patří krajta mřížkovaná? Na str. 4 se píše, že
do hroznýšovi{ých hadů. Na téže straně se píše o kolosech ',IYPU Seismosauruso, _ ontačeni
Seismosaurzs jako zastřešení morfologického typu není zrovna šťastné. Proě? Na str. 6
sděluje autorka, želhroznýše královského je hmotnostnírczdí| mezi matkou a mládětem
přibližně stonásobný (5 kg a 50 g). Znáplazy, kde je tento rozdílještě daleko markantnější?
Na str. 6 autorka uvádí, že se zďá, Že mláďata s větší porodní velikostí mají v mnoha ohledech
lepší počáteční podmínky.V této souvislosti upozorňuji, Že sifuace můŽe bý samoďejmě
složitější _ např. korelace časného pÍežíti s vyšší mírou rychlého znásobení porodní velikosti.

Na str. 7 je jeden z autorkou studovaných modelových druhů uveden jako
.Chilabothrus 

angulifer (Cocteau et Bibron, 1840). Kdy a kým bylhroznýš kubánský
zoologicky popsrín? Maximální délka hroznýše kubrínského se dle autorky udává až 4 m.
Existují i věrohodné údaje o větších kusech. Je si toho autorka vědoma? Pro příslušné
interpetace to jistě není irelevanbrí. Později pak dává značnou velikost samic hroznýše
kubánského do souvislosti s nabídkou velké kořisti (hutie' štětinatci, leguáni apod.).
Na sousedních ostrovech taková nabídka nebvla? Je v tomto ohledu Kuba od těchto ostrovů
odlišná?

o mláďatech dalších kongenerických ostrovních hroznýšů píše, že se živí drobnými
ještěry zroduAnolis č:í žabkarti apod., kterých je na Antilách velká diverzita (Schwartz et
Henderson 1991) i detuíta (vlastrrí pozorování). Může autorka rozvést tato vlastní
pozorování? Jaké má zkušenosti s batrachof;ígií mláďat těchto hroznýšů? Drále pak
doktorandka uvádí k vysvětlení nápadného rozdílu ve velikosti novorozených mláďat mezi
hroznýši kubrínskými a ostatrrími kongenerickými druhy hypotézu, Že na Kubě bylo
z nějakého důvodu potřeba, aby mláďata hroznýše ,,přeskočilď. nejranější fér;ivývoje, a
vysvětlení hledá v konkurenci se sympatrickými hady rodu Tropidophis, kteří obsadili niku
mďých ,ještěroŽravých.. hadů. Považuje tedy stav u hroznýšů kubánských za odvozený? Jaký
je zásadnírozdíI v poporodním příjímání potravy u hroznýšů kubánských a ostatních
kongenerických druhů? označuje přitom za pochopitelné, že nezkušené mládě (hroznýše) by
z kompetice s dospěl;fm hadem Qropidophis melanurus) nevyšlo jako vítéz. Proč si myslí, Že
jde právě o zkušenost či nezkušenost? Jakje to u hadů s vrozeností představy o kořisti (str.
11X

Studii o vlivu velikosti matky na poměr pohlaví u hroznýšovce kubiínského povaŽuji
za mimořádně zajimavou. Má autorka nějakou představu o mechanismu, jakým mohou
u samic tohoto druhu vznkatwhy s vychýleným poměrem pohlaví? Byly zjišťoviny rozdíIy
v tělesné velikostí novorozeňat mezi jednotlivými why a v závislosti na velikosti matky a
počfu mláďat ve vrhu?

Na str. 12 je zmínka o užovce Elaphe quadrivirgata,Lďetána japonském ostrově
Tadanae-jima dosahuje větších rozměru než jinde. Znáautorka jiné příklady ostrovního
gigantismu u hadů?

V předložené disertaci je použita metoda testoviíní atraktivity zviÍat pro člověka
pomocí analýzy reakcí na jejich fotografie či obrázky. Zajímavou moŽností, jak posoudit míru
zájmu člověka o jednotlivé zvíÍeci druhy, je porormání frekvence návštěv striínek Wikipedie



věnovanýchzsrířecím druhům. Jaký je néaor autorky na využití ýsledků této metody
ve srovnání s metodou obrázkovou?

Záv&emlze shmout, že O|gaŠimkova předložila zajímavou disertaci. PřiloŽené
studie obohacují naše znďosti o qýznamu tělesné velikosti v Životních strategiích živočišných
druhů i o jejím vlivu na vnímání zvířat člověkem (věetně příslušných souvislostí).
Doktorandka ptokána|a schopnost podílet se na získiárrí, vyhodnocení a interpretaci dťrležitých
zoologických údajů a jejich publikovríní formou kvalitních odbomých sdělení.

Z uvedeného je zřejmó, že disertační práci o$r Šimt<ové hodnotím k|adně a
doporučuji její přijetí k obhajobě.
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