Vyjadrenieškolitel'ov
práci Milana Řezáča:,,Potravníspecializacea diverzifikacepavoukůroduDysdera
k dizertačnej
(Araneae:Dysderidae)"
Milan Řezáě je doslovarodenýbiológ. IJŽna strednejškolesa intenzívnezaobera!
ažv priebehumagisterského
botanikou.Pavuky ho začal.izaujímať
štúdia
na PřF UK. Svoje bohaté
poznatkyz botanikyvšakefektívnevyuŽil pri diplomovejpráci zarneranejna habituálnupreferenciu
evolúciusklípkanovroduAtypus.Uvedomiacsi jeho talent,rozhodli smesa riskovať
a karyotypovú
prácu na úplneinútému,ktorá s jeho diplomovouprácouveťminesúvisela.
azadaťmu dizertačnú
Išloo štúdium
biológie šetioěiekrcďu Dysdera sh|avnýmcieťompreskúmať
ich potravnú
špecializáciua s tým súvisiaceadaptáciea karyotypovúdiverzitu.Tútotémusme zvolili jednak
preto,aby Milan vstrebalďalšiemetodiky azfuoveňaj preto,aby našielodpoveď na otrízky'ktoré
nás najviac zaujímali.Na prvý pohl'adkonkrétne
témaskrývalocelý rad nemalýchprekiíŽok,ktoré
bolo potrebaprekonať.Rod Dysdera je z taxonomického
hťadiskamieme povedané
veťmi
problematický_ mnohoarachnológovsi so zástupcamitejtočeradeneúspešne
lrímalohlavu.Aby
bol Milan vóbec schopnýnájsťodpovedena poloŽenéotázky,musel sa najskór pustiťdo revízie
dostupného
materiálu,vďaka ěomu sa zdokonalilv metódachklasickejtaxonómie.Revíziavyústila
v dve obsiahletaxonomicképráce,ktoréprinášajú
zásadnéinformáciepre európskych
arachnológov,akoje objasnenievýskytupochybnýchdruhov,rozriešenietaxonomickýchzáhada
popis novýchdruhov.Stručnepovedané,
konečnenastávau európskychzástupcochtohotorodu
poriadok.K tomuMilan pripojil informácieo fenológii a reprodukčnom
chovaní,ktorézistil
intenzívnymqýskumomv terénea vyvodil záveryo špeciačných
mechanizmoch,ktoré
pravdepodobne
viedli k ohromnejdiverzifikácii roduDysdera.
Pri dóslednomšfudiumorfológie si Milan všimolneobyčajnej
interšpeciťrckej
variability
chelicér.A to bol zásahdo čierneho!Napadloho, žeby to mohlo súvisieťs potravnou
PavúkytoduDysdera sútotiŽakojedinépalúkyna svetešpecializované
špecializáciou.
na lov
stínkovitých.
Dókaz oniskofágiepublikoval sice užpred štyridsiatimirokmi britskýarachnológ
Cooke v Nature,odvtedysa všakbiológii šestiočiek
nikto systematickynevenovala tak ďalšie
zásadné
objavysúvisiaces ich potravnoušpecializáciou
čakalina Milana' V laboratórnych
etologickýchexperimentoch
Milan objavilpozoruhodnýspÓsob,akýmmorfológiachelicérsúvisí
s taktikoulow stínieka sviniek.Za výsledkytejtoštúdie
si vyslúžiluznaniearachnologického
publika na l6. medzinárodnomarachnologickomkongresekonanomv roku 2004v Belgicku,kde
dostalcel|vzadruhúnajlepšiuprednáškuv oblastietológie.Výsledky sícezatiaťnepublikoval
v Nature,ale kto vie, ěi sa mu to ěoskoronepodarí?

reprodukčnej
Neskór sa Milan pustil do štúdia
biológie afyzio|ogických adaptácii
šestiočiek.
Aby vóbec bol schopnývykonaťnaročné
súvisiacichs potravnoušpecía|izáciou
a chovaťstínkovité
a nakonieci zvládnuťsofistikovanú
experimentymuselsa naučiťdeterminovať
výsledky nenechalina sebadlho ěakaťa boli čoskoropublikované.
ana|ýzudáta.Jedineěné
Naviac
na 17. medzinarodnomarachnologickomkongrese,konanomtohotoroku v BrazíIii,dostal cenuza
najlepšiuprednáškuv etológii. Tentokrátzatralmatickúinsemináciu,ktoru objavil u šestiočiek
roduHarpactea.
byly takévýsledky studiachromozomové
Pozoruhodné
evoluceu nadčelediDysderoidea.
KaryotypyčelediDysderidaeaptibuznéčelediSegestriidaejsou tvořeny chromozomyse znaěně
odvozenoustavbou,tzv. holocentrickýmichromozomy.Milan se podílelnazjištěni,Že
stavbachromozomů
se vyskytujetakéu ěeledíoonopidaean orsolobidaea je tak
holocentrická
synapomorfiícelénaděelediDysderoidea.Y návaznémstudiuprokázalneobyčejnou
proměnlivostkaryotypůroduDysdera,kterouvyuŽil pro studiumtaxonomie.
interspeciťrckou
V neposlednomrademusímespomenúť
Milanov prínospre ochranupavúkovdoma
v Čechách.o jeho nesmiernejaktivitenatomtopoli hovoríd|hý zoznarnfaunistickýcha
ochraniírskychprác.
Záveromkonštafujeme,
žeMilan Řezáčukár:al'Žeje tvorivouvedeckouosobnosťou
a
mu udeliťtiful PhD.
doporučujeme
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