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Cíle práce 

Cílem práce bylo na vybraných zástupcích mesothelních pavouků  

 stanovit počet a morfologii chromosomů 

 detekovat a charakterizovat pohlavní chromosomy 

 popsat umístění NOR pomocí fluorescenční in situ hybridizace (FISH) 

 optimalizovat detekci vybraných repetitivně uspořádaných genů (histon H3, U2 

snRNA) pomocí FISH 

 potvrdit nebo vyvrátit nepřítomnost telomerického motivu členovců. 

 

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO    

Rozsah práce (počet stran):  80 

Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova?     ANO     

Je uveden seznam zkratek?        ANO     

 

Literární přehled:  

   Odpovídá tématu?    ANO    

   Je napsán srozumitelně?   ANO   

   Použila autorka v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ANO     

   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? VĚTŠINOU ANO    

 

Materiál a metody: 

    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO     

    Kolik metod bylo použito? PŘIMĚŘENÉ MNOŽSTVÍ KE SPLNĚNÍ CÍLŮ PRÁCE     

 

Experimentální část: 

    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO     

    Je dokumentace výsledků dostačující?     ANO       

    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?             ANO    

     

Diskuze: 

   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANO    

 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO    

 Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?     ANO     

 

Závěry (Souhrn) : 

Jsou výstižné?    ANO     

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 



V POŘÁDKU 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Předložená diplomová práce analyzuje chromosomy bazální skupiny pavouků, ze které je k 

dispozici jen velmi málo dat, a přináší tak zajímavé nové informace. Ke splnění cílů práce 

využila autorka řadu metod, z nichž některé musela optimalizovat, což vysoce oceňuji. 

    Úvod je dobře napsaný a vysvětluje motivaci práce. Má pro mě jen poněkud nezvyklé 

členění, protože začíná krátkou kapitolou Úvod, pak následují Cíle práce a pak kapitola 

Přehled literatury, který čtenáře uvádí do problematiky, čili to, co obvykle funguje jako 

Úvod. Část informací se tak opakuje. Pro tuto i další kapitoly platí, že by bylo možné některé 

méně důležité informace vynechat, text tak nebude zbytečně zabíhat do podrobností, které 

nejsou pro pochopení výsledků práce důležité. Např. v kapitole 2.2.2 bych vynechala popis 

mechanismů vedoucích k degeneraci nepárového pohlavního chromosomu a popis 

kompenzace genové dávky, pro téma práce je to irelevantní.  

    Metody jsou poměrně pěkně popsané, někdy bych se dokonce přimlouvala za jejich 

zestručnění, např. místo detailního popisu izolace DNA nebo přečištění PCR reakce, které 

byly prováděna pomocí komerčního kitu, by stačilo jen uvést, že metody byly dělané podle 

návodu výrobce. V jiných místech některé informace naopak chybí (délka denaturace v 

profilu PCR) nebo by měly být uváděny jinak (např. počet jednotek Taq polymerázy místo 

objemu) nebo konzistentně stejným způsobem v celých Metodách (např. popisy složení PCR 

reakce). Ale těchto chyb je v textu jen malé množství.  

   Výsledky jsou dobře doložené na většinou pěkných mitotických a meiotických jádrech, 

bohužel se nepodařilo lokalizovat všechny markery u všech zkoumaných druhů, což je ale 

pochopitelné vzhledem k náročnosti získání materiálu. Popis výsledků je většinou v pořádku, 

jen někdy mám pocit, že autorka ví víc, než je na předložených obrázcích vidět, to ale může 

být způsobeno faktem, že viděla větší množství jader. K některým věcem mám proto níže 

vyjmenované dotazy nebo komentáře.  

   Diskuse se mi velmi líbila, autorka v ní uvádí vlastní výsledky do kontextu s publikovanou 

literaturou a předkládá vlastní hypotézy o ancestrálním karyotypu pavouků.  

    
 

Otázky a připomínky oponenta: 

 

Komentáře 

 Kapitola 2.2.2 Chybí citace k údaji o environmentálních vlivech jakožto původním 

mechanismů determinace pohlaví u savců. V tomto kontextu je to obzvlášť důležité, 

protože žádný ze současných savců tento způsob nepoužívá.  

 Kapitola 2.2.2 " Genetické určenie pohlavia (GSD) je závislé na prítomnosti 

pohlavných chromozómov." - Genetická determinace pohlaví může být i nezávislá na 

pohlavních chromosomech, např. u včely medonosné, Apis melifera, pomocí 

mnohočetných alel genu csd. 

 Kapitola 2.2.2 "Pohlavné chromozómy sú definované ako zvlášny typ chromozómov, 

ktoré sa od autozómov odlišujú veľkosťou, tvarom aj správaním počas bunkového 

delenia." - Pohlavní chromosomy se od autosomů nemusí morfologicky ani chováním 

lišit vůbec, záleží na jejich stáří a úrovni diferenciace (častý případ u ryb a 

obojživelníků). Klíčové je, že jeden z nich nese gen/geny pro determiaci pohlaví.  

 Kapitola 2.2.6 Telomerický motiv TTAGGG je ancestrální minimálně pro všechna 

Metazoa a blízce příbuzná Choanoflagelata, což bylo publikováno v Traut et al. 2007, 

čili novější práci, než je citovaný Meyne et al. 1989. Stejně tak motiv TTAGG je 



přítomen nejen u hmyzu a korýšů, ale i u skupin Myriapoda a pavoukovců kromě 

pavouků (což je zajímavý údaj pro diskusi výsledků i pro motivaci, proč autorka 

hledala tuto telomerickou sekvenci u bazálních pavouků). 

 

Otázky:  

1. Autorka píše, že motivací práce bylo přinést výsledky o chromosomech bazální 

skupiny pavouků, které bude možné použít k fylogenetickým studiím. Je známo, že i 

blízce příbuzné druhy nebo dokonce populace stejného druhu se mohou lišit počtem i 

morfologií chromosomů. Jak by např. mohly výsledky vypadat, aby mohly být 

skutečně použity k řešení fylogenetických vztahů?  

2. Podle čeho byl detekovaný trivalent pohlavních chromosomů? Nemůže se jednat jen 

o dlouhý bivalent se dvěma chiasmaty?  

3. Proč nebyly u histonu 3 použity druhově specifické sondy? Předpokládám, že slabší 

hybridizační signály byly způsobeny menší podobností mezi sondou a cílovou 

sekvencí. U druhů s horšími hybridizačními signály by bylo dobré uvést počet 

analyzovaných jader, aby bylo možné posoudit věrohodnost výsledku.  

4. V diskusi autorka tvrdí: "Odlišným prípadom bol zástupca rodu Qiongthela, u ktorého 

bol detegovaný NOR na jednom páre chromozómov. Mohlo by sa teda jednať o 

najpôvodnejšiu situáciu, kedy je NOR prítomný na X aj na Y chromozóme." Lze ale z 

obrázku poznat, že 18S rDNA je na pohlavních chromosomech?   

 

Poznámky pro potřeby autorky: 

 Str. 14 - chybí citace článku z roku 1950 s původním počtem chromosomů u 

Heptathela kimurai.  

 Kapitola 2.2.2 Lepší citace než Bull 1983 je modernější review Kumar et al. 2014, 

kde je plný výčet rostlin s pohlavními chromosomy.  

 Kapitola 2.2.5.1 "Nukleolárne organizátory vytvárajú na chromozómoch tzv. 

sekundárnu konstrikciu, ktorá sa u mnohých doposiaľ študovaných druhov vyskytuje 

v blízkosti koncov chromozómov." - Sekundární konstrikce v oblasti gen pro rRNA 

není univerzální znak, např. u motýlů se nevyskytuje. 

 Kapitoly 2.2.6 (Telomery a telomerická DNA) a 2.2.6.1 (Telomerické repetície u 

článkonožcov) by bylo lepší spojit. 

 Nekonzistentní nebo špatné používání mezer (př. 5 min a 5min.)  

 Sídlo firmy uvádět při první zmínce (př. Generi Biotech (Hradec Králové, ČR), sídlo 

na str. 38. přitom bylo použito mnohokrát předtím). 

 Nekonzistentní popis PCR reakcí (např. koncetrace primerů jsou uváděny pokaždé 

jiným způsobem). 

 U druhu Ryuthela sp. není uvedeno, jestli je počet chromosomů 1n nebo 2n.  

 Z výsledků FISH vyplývá, že u Vinathela cf. cucphuongensis je 18S lokalizován na 

páru autosomů a na X (u samce jen na jedné straně bivalentu, u samice 4 hyb sig. na 

mitóze, ale nikde to není explicitně napsané.  

 Tab. 2: U referencí by bylo lepší napsat jméno člověka, který informaci poskytl, než 

jen název instituce.  



 Kapitola 3.2.4 Príprava sondy - Není uvedeno jaké, navíc název kapitoly je shodný s 

druhou podkapitolou.  

 U polymerázy je lepší uvádět počet jednotek než objem enzymu (uvedených 0,05 l 

je patrně překlep).  

 Elongace 4 minuty je při očekávané délce produktu max. 300 bází zbytečně dlouhá. 

 

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

Předloženou diplomovou práci hodnotím jako zdařilou a doporučuji jí k úspěšné 

obhajobě.  

 

 výborně    

Podpis oponenta: 

 
 

 


