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Skolitelský posudek na Mgr. Lucii Schwarzovou'

Školitelem kolegyně Schwarzové jsem se stal aŽ v loňském roce. Veškerá terénní i laboratomí
práce se tedy odehráIabez mého přispění. Také na zpracováni qfsledků jsem Se podílel pouze
okrajově, v jeho posledních fézich. o studiu kolegyně Schwarzové mám nicméně určitý
přehled' Pracovala totižna stejném modelovém druhu jako můj tehdejší diplomant a
doktorand ondřej Sedláček. Dále nás spojoval také zájem o některé prvky chování, především
vnitrodruhovou agresivitu. Proto jsme některá svá ýchodiska, metodické postupy i ýsledky
opakovaně konzultova|i. Již od počátku studia byla Lucie Schwarzová nepřehlédnutelnou
osobností. Vedle pracovitosti, což je u nadějného studenta vlastnost nezbynánikoliv však
postačující, se vyznačovala schopností proniknout do studované problematiky a plánovat
samostatně postup svého ýzkumu. Jeho doktorskáfétze proto mohla probíhat do značné míry
',ve vlastní režíL,,. Z pÍeďchozího tedy plyne, že asi nejnápadnější vlastností kolegyně
Schwarzové byla samostatnost. Ta je v určité míře při terénním zoologickém ýzkumu
vstupním předpokladem' nebot' školitel je k dispozici jen v omezené míře. Kolegyně
Schwarzová jí však byla vybavena nadstandardně. ZŤete|ně se to projevilo například tím, že si
osvojila některé fi'ziologické a molekulárně genetické metody v době, kdy se na katedře jejich
použití teprve rozbíhalo. Ještě přesvědčivěji však o tom zřejmě svědčí její publikační úspěchy
v tematicky odlehlé epidemiologické problematice. Potud tedy jen chvála. Jak ovšem víme,
dílčí osobnostní rysy byvaji korelovány. K samostatnosti v uvažování i konání se u kolegyně
Schwarzové přidalo mimořádně r,yvinuté puzení hájit do posledních statků i hrdel vlastní
názory a činy. To jí ovšem nepřineslo jen zisky' Pomineme-li kolaterální škody, myslím, že
by si větší ochotou přijímat cizí néuor, či o něm alespoň nepředpojatě uvažovat, mohla ušetřit
četné potíŽ e a zk|amání'

Tolik k osobnosti kolegyně Schwarzové. Zhodnotit qýsledky jejího úsilí je věcí
oponentů, nicméně bych rád přispěl několika poznámkami. Problematika DPM, které se
věnovala je (tak jako další evolučně zéůtadné či alespoň netriviální prvky zvíŤecího vzhledu a
konání) badatelsky nepochybně atraktivní. Vysvětlit vznik DPM se pokouší několik více či
méně zaumných a (ne)pravděpodobných hypotéz. Zmých (a jistě nejen mých) životních
zkušeností plyne, že testování evolučních hypotéz bývá mnohem rizikovější aktivitou neŽ
jejich tvorba. Myslím, Že by se mnou kolegyně Schwarzová v tomto případě souhlasila. Její
rehci projevili trestuhodnou neznalost teoretické literatury a jen zříďka se chovali plně ve
shodě s jejími predikcemi. To by samo o sobě nemuselo byt nezajímavé' problém ovšem bývá
přesvědčit o tom redakce časopisů. PovaŽuji proto stávající publikační výstupy kolegyně
Schwarzové (eden článek publikovaný a jeden v druhém kole recenzniho Ťízeni) za
úctyhodný. Musela totiž osvědčit nejen zv|ádnutí rutinních postupů vědecké literární
produkce ale i schopnost hledat ve sých výsledcích předem ,,neplánované,, závěry a
interpretace.

Mám-li tedy uzavřít své hodnocení školitele náhradníka, jsem přesvědčen, Že kolegyně
Schwarzová odvedla solidní r,ykon a nepochybně osvědčila schopnost samostatné vědecké
práce, cožby mělo bý hlavním požadavkem kladeným na doktorandské studenty a
předpokladem úspěšné obhajoby.
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