
Abstrakt 

Štírci jsou z hlediska cytogenetiky stále poměrně málo prozkoumanou skupinou 

živočichů. V současné době jsou popsány karyotypy pouze 61 druhů z 8 čeledí, informace 

o distribuci nukleolárních organizátorů jsou u tohoto řádu známé dokonce pouze pro jediný druh. 

Karyotypy štírků se vyznačují velkou variabilitou v počtu a morfologii chromozomů a výsledky 

diplomové práce prokazují, že velká variabilita se týká také počtu a pozice NORů. Celkové 

rozpětí diploidních počtů se pohybuje od 7 do 143 chromozomů. V rámci této práce bylo 

analyzováno celkem 68 druhů štírků z 19 čeledí. Práce přináší nové cytogenetické údaje u devíti 

dosud nezkoumaných čeledí štírků a rozšiřuje rozpětí diploidních počtů u celkem čtyř čeledí. 

K lokalizaci NORů byla v práci u studovaných druhů využita fluorescenční in situ hybridizace 

(FISH) pro detekci počtu a pozice 18S rDNA klastrů. Ukazuje se, že počet těchto klastrů se 

u některých skupin štírků mění hodně dynamicky (od jednoho až po devět párů u čeledi 

Chthoniiidae). Dále je patrné, že existuje také variabilita v pozici detekovaných klastrů, přičemž 

nejčastěji byly 18S rDNA klastry lokalizovány v terminální pozici, která je u pavoukovců 

považována za ancestrální. Změna počtu a pozice 18S rDNA klastrů sledovaná u analyzovaných 

druhů může v některých případech souviset s předpokládanými chromozomovými přestavbami. 

Nejčastějšími chromozomovými přestavbami v karyotypové evoluci štírků jsou centrické 

a tandemové fúze, pericentrické inverze a rozpady chromozomů. Mimo lokalizaci NORů u štírků 

byl v rámci této práce potvrzen výskyt systému chromozomového určení pohlaví typu XY 

u čeledí Neobisiidae a Larcidae a nově zjištěn u čeledi Olpiidae. Také byla potvrzena 

achiazmatická meióza u čeledi Chthoniidae a zjištěna u dosud nestudovaných čeledí 

Tridenchthoniidae a Pseudotyrannochthoniidae ze společné nadčeledi Chthonioidea.  Vzhledem k 

malé velikosti a značné vnější morfologické uniformitě řádu štírků se zdá být studium karyotypů 

jako velmi vhodný nástroj k poznání druhové diverzity tohoto řádu. 
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