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Diplomová práce Prokopa Košátka se zabývá karyotypovou analýzou vybraných afrických zástupců 
mygalomorfní čeledi Theraphosidae. Práce je pro mě poněkud nestandardně členěna na krátký úvod, 
cíle a přehled literatury, následované materiálem a metodikou, výsledky, diskusí, souhrnem a 
seznamy obrázků, tabulek a literatury. Celkem má práce 116 stran a obsahuje 40 obrázků a 13 
tabulek.  

Stručný úvod pojednává o diverzitě, klasifikaci a cytogenetice pavouků. Jeho rozsah mě zarazil, 
než jsem zjistil, že jsou tato témata dále rozpracována v přehledu literatury. V podstatě všechny 
informace z úvodu jsou v přehledu zopakovány a tudíž tuto část považuji za zbytečnou. Cíle jsou jasně 
popsány. Přehled literatury obšírně pojednává o systematice a cytogenetice pavouků. Systematická 
část mi přijde příliš detailní. Například historický vývoj klasifikace pavouků začínající na str. 13 není 
relevantní k řešenému tématu. Text by dále zkrátila a zpřehlednila grafická prezentace vztahů mezi 
různými taxony nebo alespoň použití Newick formátu. Na tomto místě je třeba podotknout, že na 
obrázky 1 a 2, kdy poslední je jediný stromeček v celé práci, není odkazováno v textu. V kapitole 3.2.1 
autor pojednává o karyotypech pavouků. O karyotypech nejlépe prostudovaných plicnatých pavouků 
se zde však čtenář nedoví téměř nic a většina informací se týká sklípkanů, kterým je věnována i 
následující pasáž (kap. 3.2.2).  V kapitolách 3.2.3 a 3.2.4 se autor věnuje mnohočetným pohlavním 
chromosomům pavouků a možným mechanismům jejich vzniku, mimo jiné i non-disjunkci a 
polyploidizaci. Autor poznamenává, že role těchto procesů v evoluci pohlavních chromosomů nebyla 
dosud u žádné skupiny organismů potvrzena. Dala by se tedy evoluce pohlavních chromosomů 
pavouků popsat pomocí kanonického modelu evoluce pohlavních chromosomů? V závěru kapitoly 
3.2.4 autor píše o nediferencovaných pohlavních chromosomech (SCP) popsaných u sklípkanů a na 
základě jejich rozchodu k opačným pólům buňky předpokládá, že se jedná o chromosomy X a Y. Dle 
mého stále chybí přímý důkaz, že SCP skutečně tvoří pohlavní chromosomy. Jak by bylo možné toto 
prokázat? A jakým způsobem by mohl být koordinován rozchod mnohočetných X chromosomů a X a 
Y chromosomů dvou SCP? V další kapitole se autor věnuje organizátorům jadérka, tzv. NOR. Jak autor 
uvádí, ne všechny lokusy nesoucí geny pro hlavní ribosomální RNA tvoří jadérko. Jsou tedy skutečně 
všechny organizátory jadérka? Zde musím poznamenat, že mě skloňování zkratky „NOR“ a spojení 
„lokusy NORů“ nesmírně irituje. Závěr literárního přehledu je věnován konstitutivnímu 
heterochromatinu u pavouků.  

Materiál a metody jsou popsané velmi podrobně, některé části snad až příliš. Např. popis 
extrakce DNA pomocí komerční soupravy je možné nahradit odkazem na protokol výrobce. Také 
popis fluorescenční in situ hybridizace (FISH) by mohl být o poznání stručnější, kdyby byla metoda 
řádně citována. Popis přípravy roztoku Ba(OH)2 je zbytečný, koncentrace roztoku by stačila. Také 
složení PCR reakce by mělo být popsáno pomocí finálních koncentrací jednotlivých reagencií. 
Vysvětlivky u tabulky 1 by měly být uvedeny pod tabulkou. V závěru metod je zmíněna optimalizace 
konstrukce sond pro histon H3 a geny pro 5S rRNA a U1 a U2 snRNA. Tyto však už nikde v práci 
nefigurují a tudíž do metod nepatří.  

Autor provedl cytogenetickou analýzu celkem 15 druhů sklípkanů a výsledky zpracoval do 
karyogramů, tabulek s morfometrickými charakteristikami karyotypů a obrazových tabulí 
dokumentujících průběh meiosy, výsledky FISH s 18S rDNA sondou a C-pruhování. Ne pro všechny 
druhy jsou však ve výsledcích prezentovány kompletní datasety. Např. C-pruhování bylo provedeno 
jen u dvou druhů. U některých druhů zas nebyla provedena FISH. Není přitom uvedeno, zda má 
(ne)použití jednotlivých metod nějaký vyšší smysl. V některých případech číslování obrázků 
neodpovídá pořadí, v jakém jsou zmiňovány v textu. U morfometrických analýz jsem si všiml rozdílů 



v klasifikaci chromosomů na základě centromerického indexu. V tabulce 2 je chromosom 16 
s indexem 9,53 klasifikován jako subtelocentrický, zatímco v tabulce 6 je chromosom 13 s indexem 
6,63 klasifikován jako akrocentrický. Jaké jsou tedy hranice pro jednotlivé morfologické typy? U 
Brachionopus sp. II (kap. 5.4.3) se uvádí, že je chromosom X největší z celého karyotypu. V tabulce 9 
je však jeho relativní chromosomová délka pouze 6,47 ve srovnání s 9,8 u chromosomu 1. Na obrázku 
5 b, d chybí v rozporu s legendou vyznačení heterobivalentu a chiasmata. Pro názornost by bylo 
dobré obrázky 5 c, d  doplnit o schémata párování neo-X a neo-Y. To platí obecně i pro další obrázky 
ukazující specifické figury, např. trivalent na obrázcích 14b nebo 15. Na obrázek 27b chybí odkaz 
v textu. Na obrázku 35d mají být dvě diplotenní jádra. Neměly by zde být tedy vyznačeny 2 X 
chromosomy a 2 SCP?  Výsledky FISH, tj. počet a pozice NOR, jsou zpravidla dosti lakonicky popsány 
jednou větou. Nebylo by možné také popsat morfologii chromosomů nesoucích NOR. Je třeba 
možné, že u Ceratogyrus darlingi je NOR na SCP?  

Diskuse je poměrně vyčerpávající. Bohužel se v ní opět opakují některé informace z úvodu a 
přehledu literatury. Příkladem mohou být nejnižší a nejvyšší počty chromosomů v jednotlivých 
skupinách, které však nejsou příliš informativní a medián pro danou skupinu by jistě posloužil lépe. 
V první části (kap. 6.1) autor srovnává počty chromosomů a jejich morfologii. Orientaci v textu by 
bezpochyby prospělo grafické shrnutí počtů chromosomů, jejich morfologie a vztahů mezi danými 
taxony. Autor uvádí, že vysoké počty chromosomů se vyskytují u Mesothelae a Mygalomorphae a 
jsou tudíž ancestralní. Jak pak může být 40-50 chromosomů ancestrální stav u Opisthothelae (tj. 
Mygalomorphae + Araneomorphae), jak uvádí dále. Také mi není jasné, co autor považuje za „bazální 
linie opistotelních pavouků“. Celkově jsem velmi skeptický ke srovnávání karyotypů mezi vyššími 
taxony pavouků. Jak autor sám uvádí, karyotypy sklípkanů jsou značně variabilní i v rámci podčeledi 
nebo rodu. Dokázal by autor odhadnout frekvenci chromozomálních přestaveb u pavouků? Případně 
jaké množství přestaveb lze očekávat mezi hlavními liniemi pavouků s použitím mutačních rychlostí 
známých u jiných organismů? V druhé části diskuse se autor věnuje srovnání konstitucí pohlavních 
chromosomů, možným mechanismům jejich vzniku a jejich specifickému chování v meioze. Zaujala 
mě lokalizace pohlavních chromozomů na periferii jádra  v pachytene a jejich přesun do středu jádra 
v diplotene. Toto chování je zaznamenané na roztěrových preparátech. Je možné že jde o artefakt 
metody? Jsou nějaké informace o lokalizaci pohlavních chromosomů v trojrozměrném jádře např. 
z ultrastrukturních studií na řezech? Jaký je možný mechanismus přesunu chromozomů? K SCP autor 
v diskusi poznamenává, že důvodem absence druhého páru SCP u některých mygalomorfů může být 
velmi časné stadium diferenciace tohoto páru, který se nevyznačuje specifickým chováním a nelze jej 
tedy cytologicky detekovat. Tomu nerozumím. Jakou diferenciaci má autor na mysli? Pokud vznikl 
druhý pár SCP duplikací stávajícího, neměl by se automaticky chovat stejně? Poslední dvě kapitoly 
diskuse se věnují NOR a distribuci konstitutivního heterochromatinu. Ty nejsou nijak obsáhlé a asi by 
se více hodily na začátek diskuse než do jejího závěru. 

Po formální stránce práce neobsahuje moc gramatických chyb, ale poměrně dost překlepů. 
V seznamu literatury pak nejsou správně abecedně řazeny publikace se stejným prvním autorem. 

Závěrem mohu konstatovat, že předložená práce splňuje nároky kladené na kvalifikační práce 
tohoto typu a doporučuji ji k obhajobě.    
 

 
 

V Českých Budějovicích dne 11. 9. 2019     RNDr. Petr Nguyen, Ph.D. 
 


