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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 

Práce byla zaměřena na stanovení diploidního počtu, morfologie chromozomů a detekci 

pohlavních chromozomů a vybraných repetitivně uspořádaných genů na chromozomech u 

mesothelidních pavouků (tj. u sklípkošů). Z fylogenetického hlediska se jedná o bazální 

skupinu pavouků, živé fosilie, známé již od svrchního karbonu. Tato skupina se dosud 

vyskytuje ve dvou fylogenetických větvích (podčeledích) v jihovýchodní Asii. Vzhledem 

k fylogenetické pozici na bázi pavouků může cytogenetika sklípkošů přinést důležité 

poznatky pro pochopení evoluce karyotypu pavouků, např. jejich zvláštních pohlavních 

chromozomů.  

V přehledu literatury je nejprve stručně probrána taxonomie a biologie sklípkošů. Jádrem 

přehledu je část zabývající se cytogenetikou pavouků. Do této části jsou zařazeny také 

informace o obecných aspektech evoluce pohlavních chromozomů, nukleolárních 

organizátorů a studovaných repetitivně uspořádaných genů. 

 

Přístup studenta k práci s literaturou: 

Lenka iniciativně a samostatně prostudovala literaturu potřebnou pro pochopení metod a 

analýzu výsledků, a to i práce týkající se taxonomie a arachnologie. 

 

Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 

samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): 

Lenka je samostatným studentem se zájmem o cytogenetiku a její metody. Velmi snadno si 

osvojila potřebné molekulární a cytogenetické postupy. Detekci některých repetitivně 

uspořádaných genů prováděla u pavouků vůbec poprvé, což si vyžádalo modifikace 

zvolených postupů. Její zručnost a pečlivost přispěla jistě k tomu, že získala řadu zajímavých 

výsledků. Lenka je přátelská a ochotná pomoci ostatním.  

 

Přístup studenta při sepisování práce: 

Lenka přistupovala k vypracování práce velmi aktivně a konzultovala se mnou obsah 

jednotlivých kapitol a draft práce. Na vypracování práce si ale nechala poměrně málo času, 

což v kombinaci s mým zaneprázdněním v té době vedlo k tomu, že se v draftu nepodařilo 

uvést na pravou míru některá tvrzení.  

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Diplomová práce Lenky Prokopcové má dobrou formální a odbornou úroveň. Zvládla bez 

problémů náročné metodiky, některé modifikovala pro pavouky. Získala řadu nových 

poznatků, které budou brzy publikovány. Své výsledky prezentovala na začátku září 

v zajímavém posteru na prestižní mezinárodní cytogenetické konferenci, která se letos 

poprvé uskutečnila v Praze (International Chromosome Conference). Lenka by se i nadále 

ráda věnovala cytogenetice. Draft její diplomové práce si nicméně vyžádal hlubší zásahy, a 

to zejména v oblasti interpretace získaných výsledků. Proto se přikláním při hodnocení její 



práce spíše ke stupni velmi dobře, klasifikaci upřesním po obhajobě. Její práci ale jinak 

samozřejmě doporučuji jako zdařilou k obhajobě.   
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