
Posudek školitele

Mgr. Pavlína Kuncová tozená Mikulová, tehdy studentka druhého ročníku odborné biologie,

Za Ínnou kdysi přišla s tím, žeby ráda sepsala seminiímí práci s ekomorfologickou

problematikou. Seminámí práci zaměřenou naproblematiku posunu znaků posléze skutečně
sepsala a jižv pruběhu navazujícípráce magisterské počala shromažďovat rozsiíhlý soubor
kraniometriclcých údajů o myšicích ' jehož zpracovéníje předmětem disertační práce.

Již tehdy mi bylo patrné, žePav|ína je mimořádně pracovitá, pečlivá a jejím

ýsledkům lze věřit. Tou nejpodstatnější a pro pedagoga nejvíce radosti přinášející vlastností

dnešní uchazečky o doktorský titul byla její schopnost trvalého odborného rustu. ostatně byla
od dětství vychována ke vztahu k vědě i jarykuvědy - otec Pavlíny jetotižýznamný fuzik
zabyvajicí se vlastnostmi neutronů a matka pak profesorka angličtiny.

V pruběhu doktorského sfudia postupně vznikly práce, které jsou zařazeny do dnes

hodnocené disertace. Jakkoli vznikaly jako výsledek společné práce se Írnou a dalšími

spoluautory,ýznamný podíl Pavlíny Kuncové na všech fázich jejich přípravy je

nezpochybnitelný. Doktorandka se postupně naučila nejen preparovat osteologic[ý materiá|,

měřit a počítat statistiky, ale také myšice v neleh\ých podmínkách Předního Východu chytat,

v Praze pak rozmnožovat a v neposlední řadě i psát vědecké články. K práci přistupovala

vŽdy odpovědně, po |étatrávilana fakultě přinejmenším celou pracovní dobu a i v poslední

době, již jako uředník Ministerstva Životního prostředí ČR, věnovala konsultacím se

školitelem skoro každé nedělní odpoledne. Připomínrím jen, že se doktorandka podílel ai na

vzniku dalších připravovaných prací o pohlavním dimorfismu a chování myšic, jejichž

rukopisy nejsou do souboru disertační práce zaÍazeny.

K dokreslení obrazu doktorandky je třeba zmínit, Že Pavlína Kuncová patří ke generaci

doktorandů, kteří se skutečně významnou měrou podíleli na qýuce katedry zoologie (např.

praktik ze zoologie obratlovců, morfologie živočichů, etologie, aj.) a dokazali této skutečnosti

vwžítpro své vzďě|áni.

Vysoce oceňuji slušnost a kolegiální chování doktorandky po celou dobu, kdyjsem

s ní měl moŽnost spolupracovat. Není proto diw, že ziska|aprestižní a odpovědné místo

státního uředníka tt,tŽp Čn a věřím, Že bude i nadále naší universitu důstojně representovat.

Záv&emkonstatuji, že jsem byl s přísfupem Pavlíny Kuncové k doktorskému studiu i

dosaženými publikačními qýsledky narnýsost spokojen.
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