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Oponentský posudek na magisterskou práci 
 

Autorka: Bc. Alena Šilhavá 

 

Název práce: Evoluční dynamika NORů řádu štírků (Arachnida: Pseudoscorpiones) 

 

Vedoucí práce: RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D. 

 

Struktura/členění práce: Práce má 88 stran včetně rozsáhlé 4-stránkové přílohy (tabulky 1  

„Shrnutí použitých vzorků v analýze“) a je vhodně členěna na standardní kapitoly. Poněkud 

skromněji autorka pojala kapitolu 4 „Materiál a metodika“. Zde chybí jakákoliv dokumentace 

elektroforézy FISH sond. Nelze tak posoudit, s jakým fragmentem bylo pracováno (alespoň co 

do velikosti a reprodukovatelnosti práce). Stejně tak chybí výsledky sekvenace FISH sond 

získané metodou PCR.  

 

Literární zdroje, citace a jejich použití: práce cituje 101 položek a je zřejmé, že autorka se 

vyčerpávajícím způsobem věnovala nejen literatuře na téma chromozomů a rDNA u štírků, ale 

detailně i fylogenetice, což je jednoznačně ku prospěchu věc. Chybí citace: Tucker et al., 2010 

– uvedeno u obr. 4 (str. 15) jako zdroj, a Symonová et al., 2013 – uvedeno na konci  prvního 

odstavce na str. 73. 

 

Výsledky a jejich zhodnocení: výsledky představují úctyhodnou prezentaci rozsáhlé práce, dle 

mého pohledu téměř rozsahu dizertace a provedení je zcela profesionální. Do publikace bych 

jen doporučila ořezání černých okrajů FISH obrázků (např. obr. 16. 18-20, 30, 43, 44, 45, 56). 

Pokud autorka doloží sekvence hybridizovaných fragmentů, lze výsledky považovat za velký 

přínos k načrtnutí evoluce rDNA u členovců – téma, kterému se autorka kompetentně věnuje v 

Diskusi. Doporučuji kontaktovat autory http://www.animalrdnadatabase.com/, aby výsledky 

byly zahrnuty do plánované další edice této online databáze.  

 

Formální úroveň práce je zdařilá, zejména pak vysoká kvalita fotodokumentace z epifluo-

rescenčního mikroskopu. Drobnosti jako rozhozené odstavce v Obsahu patří k typickým 

nedostatkům. 

 

Otázky a připomínky: Může si být autorka 100% jistá, že skutečně PCR amplifikovala a 

následně hybridizovala 18S rDNA? Může autorka vyloučit, že amplifikovala např. ETS nebo 

ITS1 event. vmezeřený ITS2? Dále jsem nikde nenašla původní práci, ze které byla odvozena 

sekvence PCR primerů18S rDNA – jde o kvasinkové primery? V Diskusi na str.70 autorka 

zmiňuje, že FISH nefungovala „u dalších analyzovaných“ druhů – u kolika? Jak vypadal 

elektroforetogram sondy? Připisuje autorka tyto obtíže pouze dlouhodobé/nevhodné fixaci u 

starších preparátů nebo by na vině mohla být např. intraspecifická event. intraindividuální 

variabilita zkoumaných druhů? 

 

Celkové hodnocení: práci jednoznačně doporučuji k obhajobě 

 

Oponentka: Mgr. Radka Symonová, Ph.D. 

 

 

 

 

V Hradci Králové dne 9.září 2019   

http://www.animalrdnadatabase.com/

