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práceM$. olgy Šimkové,
Předloženádisertační
s ústředním
tématem
tělesné
velikosti,sestávázetřiv kvalitrrímodborném
tisku publikovanýchvědeckýchsdělenía
rukopisu,kÍeré
zastřešuje
úvodníobecnáčást,v nížautorkarekapitulujea
nepqblikovaného
je do obecnějšího
rozšiřujepřiloženásdělenía začleňuje
rámce.ZatímcotÍize č;s
jsou
prací
předložených
věnovanéstudiuprojevutělesnévelikosti v životníchstrategiích
plazůa tvoříucelenouaprovánanousoučástdisertace,zbyvajícípublikacese
u šupinatých
poněkudvymyká _ je věnovrínaanalýze,jakovlivňujetělesnávelikost (a dalšífaktory)
druhovézastoupení
savcův chovechzoologickýchzahrad.PřiloŽenépublikacei rukopisjsou
výsledkytýmovépráce.Jako prvníautorje olga Šimkováuvedenau rukopisu.Pro informaci
je přiloŽenoi dalšíchpět odbornýchpublikacíajedna prácev recenznímÍizení,na nichžse
olga Šimkováautorskypodíleta.
žetělesnávelikostje v biologii parametremzce|azásadního
Nenípochybo skutečnosti,
zájmu.Zadani
významu.Jako takováje podle méhosouduhodnámimořádnéhobadatelského
práce
zaměřenéna vybranéaspektyuplatněnítělesnévelikosti v životních
disertační
strategiícha choviínílze proto oznaěitza velmi žáďotlcípočin.Jde navíco výzkumnouoblast
tak širokoua komplexní,žezistávánavzdory velikéřadě studií,kterésejí věnovaly,stále
prozkoumanoualze zde očekávatřadu novýchcennýchvýsledků.
zcela nedostatečně
Těžištědisertacespatřujive třech herpetologickýchpříspěvcích,
kterépovaŽuji
zavelmi kvalitnífiak nakonecu dvou znichdokládá samojejich umístění
v prestižním
materiálua zapoužítí
odbomémtisku).Na zríkladěstudiapočetného
adekvátníchvědeckých
původních
metod získávéniazptacování dattotižautoři shromráždilinejenřadu důležitých
je
qýsledků,a|e dokaza|i velmi zajímavé
interpretovata současně
položitdalšíotevírající
se
otázky,tedy potažmonastínitsměroviínídalšíhovýzkumu potřebnéhok hlubšímupochopení
studovanýchsouvislostí.Chtělbych velice zřetelněmyraznit,žeuskutečnění
těchtotří sfudií
jak pracovats Živými p|uy,
vyžadovalovedlepříslušné
odbornéerudiceznačnouzkušenost,
neuvěřitelné
a dlouhodobé
chovatelské
úsilí!Bez něhoby potřebnéúdaje
a především
nemohlybý nashromážděny,jinými
slovy jde o data obtížně
a velmi ďtazezískaná
je
(v přeneseném
práce
pakzqimav;fm
příspěvkem
slova smyslui doslova).Zbyvající
k mimořádnědůleŽité
oblastičinnostizoologickýchzahrad_sestavování
kolekcíchovaných
míÍat.
práce nemiímžádnézávažné
K formálnía věcnéurovni disertační
připomínky.
obecnoučástautorkapojalamístyopravduzeširoka(napříč
Živočišnou
říšíi geologickou
historiíplanety),jindese pak věnujezasejen vybranýmaspektů,
kÍeré
okořeňujeobčasným
do dalšíchsouvislostí.Výsledekpůsobíponěkudneuspořádaněa nekoncepčně,
odskočením
jak nesmírně
místypowchně a málo promyšleně,ale ne|zese ani přílišdivit, uvažíme.li,
úkolemby bylo ucelenézpracováni(doucí do dostatečné
obtížným
šířei hloubky)tak
komplexníhoa s nejruznějšími
biologickýmiprojevytak komplikovaněinterkorelovaného
parametru'jakýmje tělesnávelikost.Je třebaovšemzdůrazntt,
že|iteúrnirešerše,
o nížse

autorkaopirá,je solidní.Je ňejmé,Žemá ve zvolenéoblastivyzkumnéhozájmudobrý
přehled asnažise o komplexnípřístup.
Na str.4 se píše,že
Mám několik dotazů.Do jakéčeledipatříkrajtamřížkovaná?
_ ontačeni
hadů.Na téžestraněse píšeo kolosech',IYPUSeismosauruso,
do hroznýšovi{ých
jako
Proě? Na str.6
morfologického
typu nenízrovnašťastné.
zastřešení
Seismosaurzs
mezi matkoua mládětem
sdělujeautorka,želhroznýšekrálovskéhoje hmotnostnírczdí|
přibližněstonásobný(5 kg a 50 g). Znáplazy, kde je tentorozdílještědalekomarkantnější?
Na str.6 autorkauvádí,žese zďá, Že mláďata s většíporodnívelikostímajív mnohaohledech
podmínky.Vtétosouvislostiupozorňuji,Že sifuacemůŽebý samoďejmě
lepšípočáteční
_ např.korelacečasného
pÍežíti
mírourychléhoznásobeníporodnívelikosti.
s vyšší
složitější
Na str.7 je jeden z autorkoustudovanýchmodelovýchdruhůuvedenjako
.Chilabothrus
angulifer(Cocteauet Bibron, 1840).Kdy a kým bylhroznýškubánský
se dle autorkyudává až4 m.
zoologickypopsrín?Maximálnídélkahroznýšekubrínského
vědoma?Pro příslušné
větších
kusech.
Je
si
toho
autorka
i
věrohodné
údaje
o
Existují
interpetaceto jistě neníirelevanbrí.Později pak dává značnouvelikost samichroznýše
leguániapod.).
kubánského
do souvislostis nabídkouvelkékořisti (hutie'štětinatci,
Na sousedních
ostrovechtakovánabídkanebvla?Je v tomtoohleduKuba od těchtoostrovů
odlišná?
píše,žese živídrobnými
o mláďatechdalšíchkongenerickýchostrovníchhroznýšů
je
ještěryzroduAnolis č:í
žabkartiapod.,kterých na Antilách velká diverzita(Schwartzet
Henderson1991)i detuíta(vlastrrípozorování).Můžeautorkarozvésttatovlastní
pozorování?Jakémá zkušenostis batrachof;ígií
mláďat těchtohroznýšů?
Drálepak
rozdíluve velikosti novorozenýchmláďat mezi
doktorandkauvádík vysvětlenínápadného
hroznýšikubrínskýmia ostatrrímikongenerickýmidruhy hypotézu,Že na Kubě bylo
fér;ivývoje,a
z nějakéhodůvodupotřeba,aby mláďata hroznýše,,přeskočilď.nejranější
hady
Tropidophis,
kteří
konkurenci
se
sympatrickými
rodu
obsadiliniku
hledá
v
vysvětlení
kubánskýchza odvozený?Jaký
hadů.Považujetedy stavu hroznýšů
mďých ,ještěroŽravých..
je zásadnírozdíI
potravyu hroznýšů
kubánskýcha ostatních
v poporodnímpříjímání
ženezkušené
mládě (hroznýše)
by
kongenerickýchdruhů?označujepřitom za pochopitelné,
z kompetices dospěl;fmhademQropidophis melanurus)nevyšlojako vítéz.Pročsi myslí,Že
jde právě o zkušenostčinezkušenost?
Jakje to u hadůs vrozenostípředstavyo kořisti (str.
11X
povaŽuji
kubiínského
Studii o vlivu velikosti matkyna poměrpohlavíu hroznýšovce
jakým
mohou
za mimořádnězajimavou.Má autorkanějakoupředstavuo mechanismu,
u samictohotodruhuvznkatwhy s vychýlenýmpoměrempohlaví?Byly zjišťovinyrozdíIy
v tělesnévelikostínovorozeňatmezi jednotlivýmiwhy a v závislosti na velikosti matkya
počfumláďat ve vrhu?
Na str. 12je zmínkao užovceElaphe quadrivirgata,Lďetánajaponskémostrově
Tadanae-jimadosahujevětšíchrozměrunežjinde. Znáautorkajinépříkladyostrovního
gigantismuu hadů?
disertacije použitametodatestoviíní
atraktivityzviÍatpro člověka
V předložené
jak posouditmíru
pomocíanalýzyreakcína jejich fotografiečiobrázky. ZajímavoumoŽností,
zájmučlověkao jednotlivézvíÍecidruhy,je porormánífrekvencenávštěvstriínekWikipedie

věnovanýchzsrířecím
druhům.Jakýje néaorautorkyna využitíýsledků tétometody
ve srovnánís metodouobrázkovou?
Záv&emlze shmout,žeO|gaŠimkovapředložilazajímavoudisertaci.PřiloŽené
živočišných
studieobohacujínašeznďosti o qýznamutělesnévelikosti v Životníchstrategiích
jejím
(věetně
příslušných
souvislostí).
na
zvířat
člověkem
vlivu vnímání
druhůi o
vyhodnocenía interpretacidťrležitých
Doktorandkaptokána|aschopnostpodíletse na získiárrí,
jejich
publikovríní
kvalitních
formou
odbomýchsdělení.
údajů
a
zoologických
hodnotímk|adně a
Z uvedenéhoje zřejmó, žedisertačnípráci o$r Šimt<ové
doporučujijejípřijetík obhajobě.
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