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Diplomové práce pod mým vedením v poslední době řeší tradičně problematiku karyotypové evoluce u 

morfologicky uniformních skupin členovců s nízkou schopností šíření na příkladu různých modelových 

skupin pavoukovců (štíři, štírci, sekáči). Dosavadní práce jasně ukázaly, že všechny tyto skupiny vykazují 

vysokou míru karyotypové diferenciace a různé evoluční linie mají navíc často specifické cytogenetické 

charakteristiky. To poskytuje vysoký potenciál v cytotaxonomii a i při studiu obecnějších otázek např. vzniku 

pohlavních chromosomů, achiasmatické meiosy či chromosomové speciace. Námi studované modelové 

skupiny pavoukovců nicméně při studiu cytogenetických otázek narážejí na řadu komplikací. Tou 

nejpodstatnější je zejména nízký počet kvalitních jader na chromosomových preparátech vhodných pro 

analýzu. Tento fakt velmi komplikuje optimalizaci a využití molekulárně cytogenetických metod pro 

detailnější sledování chromosomových přestaveb během karyotypové evoluce. U řady analyzovaných 

pavoukovců z tropických a subtropických oblastí máme navíc jen omezený přístup k dalšímu materiálu, což 

opět komplikuje optimalizaci metod a kontrolu získaných výsledků na početnějším materiálu. Interpretaci 

karyotypové variability u našich modelových skupin pavoukovců také zpomaluje neznalost fylogenetických 

vztahů analyzovaných druhů a stále malá prozkoumanost cytogenetických charakteristik u jednotlivých řádů. 

Z tohoto důvodu jsem již delší čas uvažoval o zahrnutí další modelové skupiny pro studium karytypové 

evoluce, která by lépe umožňovala optimalizaci a aplikaci nových metod v naší laboratoři. Jinými slovy, 

skupinu u které by šlo lépe zajistit pravidelný přístup k živému materiálu pro výrobu chromosomových 

preparátů (ideálně většího počtu z jednoho jedince). Nová skupina by navíc měla zahrnovat blízce příbuzné 

druhy s výrazně diferencovanými karyotypy. Z tohoto důvodu jsem oslovil Zuzanu Kotykovou Varadínovou a 

Michaela Kotyka, kterým se podařilo na naší katedře vybudovat velmi kvalitní sbírku chovaných švábů. Tato 

skupina se pro můj záměr zdála být naprosto ideální. Nejen, že jsou díky oběma výše jmenovaným na katedře 

k dispozici dobře zavedené chovy a tudíž zaručený stálý přísun zvířat pro výrobu chromosomových preparátů, 

ale velikost zvířat také velice často umožňuje výrobu více chromosomových preparátů. Navíc jsem se 

domníval, že cytogenetika a fylogeneze této významné skupiny je jistě už velmi dobře prozkoumaná a bude 

jednoduché na předchozí výsledky navázat a u švábů aplikovat molekulárně cytogenetické postupy používané 

u jiných skupin hmyzu. Již bakalářské práce Marka Jankáska (Karyotypová evoluce skupiny Dictyoptera) 

nicméně naznačila, že ani se šváby to nebude úplně jednoduché. Ve skutečnosti totiž máme zatím o 

cytogenetice této skupiny jen kusé informace a většina popsaných karyotypů obsahuje ve skutečnosti jen 

informace o počtu chromosomů. Aplikace molekulárně cytogenetických metod u této skupiny úplně chybí a 

fylogenetické vztahy nejsou vždy dostatečně detailně objasněny. Nezbývalo než i u švábů začít opět úplně od 

začátku: od optimalizace přípravy chromosomových preparátů, přes popisy jednotlivých karyotypů po 



aplikaci FISH a vlastní rekonstrukci fylogenetických vztahů studovaných druhů. Naštěstí Zuzana pro analýzu 

karyotypové evoluce u švábů pro začátek vybrala velmi vhodně podčeleď Oxyhaolinae. Nejen, že u této 

skupiny několik málo známých počtů chromosomů naznačovalo výrazné karyotypové rozdíly mezi 

madagaskarskými a pevninskými druhy, jedná se ale i o poměrně velká a atraktivní zvířata, která splňují výše 

uvedené požadavky umožňující optimalizaci plánovaných metod. Marek se rekonstrukce karyotypové evoluce 

této skupiny hned od začátku ujal s nadšením a maximální energií a to včetně všech kroků zahrnujících jak 

chov studovaných druhů, tak úmornou výrobu velkého množství chromosomových preparátů, jejich 

vyhodnocování a výběr optimálních skel pro analýzu karyotypu standardními metodami a i pro opakované 

aplikace a optimalizace FISH. Současně s cytogenetickou analýzou zvládnul i molekulárně-fylogenetickou 

analýzu studovaných druhů. Výsledkem je poměrně ucelený pohled na karyotypovou evoluci studované 

skupiny. Jak už to často bývá, výsledky ale zároveň nastolili také nové otázky pro budoucí studium. Marek si 

během řešení diplomové práce osvojil velmi dobře všechny potřebné laboratorní metody a zejména v rámci 

cytogenetických analýz postupoval velmi samostatně. Představuje typ studenta, se kterým je radost 

spolupracovat (až na drobné zmatky v laboratoři). V podstatě jen stačilo na začátku zadat téma a ukázat 

metody a pak jsem už byl jen pravidelně zahrnován výsledky a návrhy co a jak ještě doplnit na základě 

konfrontace s Markem samostatně dohledávané literatury. Škoda, že čas na řešení diplomové práce je 

poměrně krátký (i s ohledem na množství analyzovaných druhů a použitých metod) a řadu nápadů se bohužel 

nepodařilo realizovat. Jsem tudíž velmi rád, že se Marek rozhodl v řešené tématice pokračovat v rámci 

doktorského studia a tak se jistě řada jeho nápadů ještě realizuje. Marek postupoval velmi samostatně i při 

sepisování vlastní diplomové práce, na které mohlo být přeci jen vyčleněno o trochu víc času. Zejména 

diskusi jsem měl možnost vidět v podstatě až těsně před odevzdáním. Tato část diplomové práce se mi ale ve 

skutečnosti líbí nejvíc, jelikož Marek zde velmi čtivě diskutuje dosažené výsledky a uvádí některé mnou 

opomíjené souvislosti. Nakonec je nejspíš dobře, že alespoň tato část byla uchráněna od mých komentářů a 

doporučení, které se jinak zejména ve výsledcích snažil Marek zohlednit. Celkově jsem s prací, a to i 

diplomovou, Marka Jankáska velmi spokojen a již teď se těším na doladění výsledků do formy plánované 

společné publikace. 
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