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Posudek na dizertační nráci

Mgr. Barbora Bímová: Behavioural and genetic sfudy of premating isolation in the
house mouse hybrid zone.

PředloŽená doktorská práce se zakládá na pěti originálních vědeckých pracích,

publikovanych či přijaťých do tisku v letech 2005-2008 v renomovaných mezinárodních

časopisech. V jednom případě je kandidátka jedinou autorkou, dvakrát první autorkou. JiŽ

publikované práce mají _ jak ukazuje pohled do web of science _ již v prvních letech po

zveřejnění poměmě vyso[ý citačď ohlas. Byl by zcela zbýečné rozebirat zde odbornou

str:furku publikací _ skutečnost, že prošly rigorózrrím recenzním řízetllm a byly (či budou)

publikovany v prestižrrích vědeckých časopisech, a jsou citoviány, ukazuje jejich vysokou

odbornou kvalitu aýntam. TěŽko také vymýšlet nějaké smysluplné dotazy, odborné, neřkuli

kritické poznrímky k těmto pťacem' neb takové pffpadné dotazy již po|oži|i recenzenti

k původním rukopisům a takové dotazy již byly zodpovězeny v revidovaných rukopisech.

Prárce mají společného jmenovatele v tématice speciace, konkrétrě ve sfudiu

prezygotické jzotace a hybridních zón, a v modelovém organismu, myši domácí. Metodický

zábérje poměmě široký a zďrrnuje ekologické, etologické, genetické a proteomické, jakoŽ i

chovatelské přístupy a techniky. Sama tématika i modelový organismus jsou nesmírně nosné,

jak ostatně ukazují i četré další práce brněnského a pražského výzkumného !ýmu, s nimiž
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Barbora Bímová spolupracovala. Jedná se tedy o práci v oblasti aktuální a ýznamné
problematiky za použití moderních metod.

Dvacetistriánkový souhrn pěti prací je výstižný, dobře stnrkhrrovaný a dokazuje tak

nadhled autorky, schopnost syntézy, vyhmátnutí podstatného. Souhrn, podložený bohatým

citačním materiiálem (desetistrrínkový seznam písemnicM) je skvělým úvodem do
problematiky a její diskuzí. Je sepsarr velmi dobrou angliětinou, i kdyŽ na někteých místech

by jednodusšší formulace a kratší věty srozumitelnosti prospěly.

Je nesporné, Že Mgr. Barbora Bímová prokazuje touto dizertací a pracemí, na nichž se
ďizertace zakJada schopnost samostatné i týmové vědecké práce, široké a hluboké znďosti a
experimentiílní zkušenosti. Jednoznďně doporučuji promoční komisi přijmout tuto práci coby
dizefiaci.

Práci hodnotím známkou ''Vynikající', ''Summa cum laude'' (1).

/
(Hynek Burda)

Univerzitní profesor
vedoucí Katedry obecné zoologie
ředitel Ústavu biologie
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