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Štírci s více než 3700 popsanými druhy představují čtvrtý nejpočetnější řád pavoukovců. V porovnání s 

ostatními řády je jim ale věnována výrazně menší pozornost a většina prací o této skupině se soustředí většinou 

pouze na popisy nových druhů. Tento nedostatek se projevuje mimo jiné také v zatím jen omezených znalostech o 

jejich cytogenetice. A to i navzdory faktu, že dosavadní publikované údaje o karyotypech 61 druhů jasně ukazují na 

dostatečnou mezidruhovou variabilitu využitelnou v taxonomii této jinak velmi morfologicky uniformní skupiny. 

Dosavadní cytogenetické údaje navíc naznačují odlišné mechanismy karyotypové evoluce u jednotlivých linií 

štírků (např. achiasmatiká meiosa, tandemové fůze, možná polyploidie), které vedou ke specifickým 

cytogenetickým rozdílům jednotlivých čeledí či rodů. Podrobnější pochopení mechanismů karyotypové evoluce by 

mohlo pravděpodobně napomoci porozumět také speciačním mechanismům u štírků. Hlavním nedostatkem 

dosavadních prací je nicméně nejen fakt, že se soustředí jen na některé evoluční linie, ale také analýza založená jen 

na preparátech barvených Giemsou. Molekulárně cytogenetické metody, které umožňují detailnější mapování 

chromosomových přestaveb zatím nebyly až na jedinou výjimku bohužel u štírků aplikovány. Z tohoto důvodu byla 

Aleně Šilhavé zadána diplomová práce jejíž hlavním cílem bylo mapování počtu a pozice 18S rDNA klastrů za 

využití FISH, jelikož se jedná o jeden z nejčastěji sledovaných molekulárně cytogenetických markerů, jehož 

robustnost navíc umožňuje aplikaci i na starším materiálu. Alena tak měla možnost využít starší chromosomové 

preparáty a přímo tak navázat na předchozí výsledky u již karyotypovaných konkrétních jedinců a detailněji 

sledovat dříve publikované hypotézy o karyotypové diferenciaci u těchto druhů. Navíc se v naší sbírce nakupil i 

jednotlivý materiál z doposud neanalyzovaných čeledí, který vhodně doplňuje znalosti o cytogenetických 

charakteristikách celého řádu štírků. V průběhu řešení diplomové práce se nicméně ukázalo, že aplikace na starším 

materiálu není vždy úspěšná a to ani u části mladších chromosomových preparátů připravovaných přímo v terénu. 

Přes tyto komplikace a poněkud pomalejší aplikace FISH v počáteční fázi studia se nakonec podařilo Aleně Šilhavé 

nashromáždit pozitivní výsledky u úctyhodných 68 druhů z 19 čeledí. Takto rozsáhlý materiál umožnil získat 

naprosto originální výsledky, které umožňují zpřesnění cytogenetických charakteristik většiny evolučních linií 

štírků a odhalily ještě výraznější dynamiku karyotypových změn než se dříve předpokládalo u řady z těchto skupin 

(např. u čeledi Chthoniidae).  

Alena Šilhavá si během řešení diplomové práce osvojila potřebné laboratorní metody a cytogenetické 

analýzy. Výsledky se mou průběžně konzultovala a snažila se zohlednit i většinu mých komentářů do textu 

diplomové práce. S finální podobou práce jsem proto spokojen a její kritické zhodnocení přenechávám oponentce. 
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