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Postnatální ontogeneze lebky želvy nádherné (Trachemys scripta)

Předkládaná diplomová práce studentky třetího ročníku navazujícího magisterského studia oboru
Teoretická a evoluční biologie Bc. Lenky Čtrnáctové má 72 tištěných stran včetně úvodních formálních
náležitostí. Práce je členěna na úvod, hypotézy a cíle, metodiku, diskuzi a závěr a je bohatě vybavena
fotografiemi, ilustracemi i grafy. Seznam citované literatury je uveden na konci a čítá přes 90 referencí.
Hlavním zaměřením práce byla deskriptivní analýza morfologie lebky želvy nádherné (Trachemys
scripta elegans). Cílem práce bylo zjistit, zdali je lebka T. s. elegans pohlavně dimorfní, a zdali je
lebka této želvy tvořena více samostatnými morfologickými moduly. Pro studium pohlavního
dimorfismu a modularity bylo využito metod geometrické morfometriky jako moderního a stále hojněji
využívaného přístupu k analýze tvaru a jeho změn. Výsledky práce ukázali hodnotné poznatky ve
změnách tvaru lebky od rané dospělosti až po stáří želv. Srovnání vývojových trajektorií v průběhu
postnatální ontogeneze mezi pohlavími ukázalo na rozdíly v těchto trendech. Zároveň ale vyvstaly na
povrch nové otázky, které by v budoucnu mohli mít zásadní vliv na interpretaci současných výsledků.
Například kdy se v průběhu ontogeneze začínají vývojové trajektorie tvaru lebky mezi pohlavími
rozcházet? Výsledky také ukazují, že se různé části lebky v průběhu života mění v různé míře. To
potvrdily i testované hypotézy modularity lebky, kde všechny výsledky jednoznačně ukazují na to, že
lebka želv je tvořena více moduly. Lebka želv je vysoce kompaktní struktura, vysoce odvozená od
uspořádání u sesterských taxonů (ptáků a krokodýlů na jedné straně a plazů na straně druhé) i jejich
hypotetického předka. Zajímavostí proto je, že moduly, které byly původně navrženy například pro
savce se nepodařilo vyvrátit na lebce želv a také se zdá, že modularita lebky želv je překvapivě značná.
Výsledky práce jsou dle mého soudu velmi hodnotné nejen tím, že mají samy o sobě publikační
potenciál, ale zejména proto, že vynášejí na povrch nové hypotézy a vymezují pole pro nové studium.
Studie je ojedinělá hned v několika ohledech. Jedná se o první detailní geometricko-morfometrický
popis změn ve tvaru lebky želvy v průběhu postnatální ontogeneze vůbec. První rozsáhlou studii změn
ve tvaru lebky mezi pohlavími želv vůbec. První testování modularity lebky želv vůbec. Navíc lze studii
zařadit mezi nejrozsáhlejší práce v oboru deskriptivní morfologie „plazů“ co se týče množství
zpracovaného osteologického materiálu.
Lenka Čtrnáctová se svého úkolu zhostila velmi dobře. Její výchozí pozice nebyla snadná, protože
bakalářskou práci vypracovávala na téma teoretické a její zkušenosti s empirickým poznáním byly tedy
téměř nulové. Během preparace prokázala svou pečlivost a odhodlání, když zvládla práci s křehkými
lebkami mezi kožojedy v prostředí preparačních místností a pitevny Národního muzea. I fotografickou
dokumentaci a další postupy během vypracovávání tématu zvládala vynikajícím způsobem. Při
sepisování práce také oproti původnímu stavu Lenka Čtrnáctová zlepšila zásadně práci s literaturou.
V samotném závěru sice zřejmě i díky množství výstupních dat, ale i osobním záležitostem, nebyla
syntéza výsledků zcela dokonalá, avšak i tak má závěrečná práce velmi vysokou úroveň. Je také namístě
připomenout, že Lenka je první studentkou školitele vůbec. Diplomová práce Lenky Čtrnáctové dle
mého soudu více než splňuje kritéria prací obhajovaných na PřF UK, a proto ji vřele doporučuji
k obhajobě.
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