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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 

 

Cílem práce byla cytogenetická analýza afrických linií druhově nejpočetnější čeledi 

sklípkanů, Theraphosidae. Afričtí theraphosidi patří několika podčeledím. I když se většina 

těchto skupin vyskytuje jen v oblasti Afriky, netvoří monofylum. U analyzovaných druhů byl 

stanoven (pokud to bylo možné) diploidní počet, morfologie chromozomů, systém 

chromozomového určení pohlaví a chování pohlavních chromozomů v pohlavní dráze. U 

modelových druhů byly detegovány také geny pro 18S rRNA v oblasti NOR, a to pomocí 

fluorescenční in situ hybridizace, popř. konstitutivní heterochromatin. Získané údaje byly 

použity pro rekonstrukci evoluce karyotypu u afrických theraphosidů. V literárním přehledu 

diplomant uvádí čtenáře nejprve do biologie a taxonomie pavouků, věnuje se hlavně 

sklípkanům. Z této části je patrný enormní zájem diplomanta o zoologii, tato část je však 

podána zbytečně detailně. Recentní představy o fylogenezi sklípkanů jsou dosti složité, 

zařazení historických konceptů klasifikace sklípkanů tuto situaci ještě více komplikuje a je 

zbytečné, totéž v případě výčtu morfologických znaků jednotlivých afrických podčeledí 

theraphosidů. V druhé části přehledu se diplomant věnuje podrobně cytogenetice pavouků, a 

to zejména s ohledem na studované markery. Následuje detailní metodická část. Prokopovi 

se podařilo získat řadu výsledků, které se snažil co nejprecizněji prezentovat a diskutovat 

jejich význam.    

Přístup studenta k práci s literaturou:  

 

Prokop prostudoval řadu prací zabývající se danou problematikou, čehož využil při 

sepisování práce. To dokumentuje seznam literatury, který čítá více jak 110 položek.  

 

Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 

samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): 

Prokop vypracoval v mé laboratoři již bakalářskou práci na cytogenetické téma, konkrétně 

neopohlavní chromozomy. Jedná se o přátelského, skromného, ochotného a zvídavého 

studenta s velkým zájmem o zoologii a moderní metody, používané v této disciplíně. Od 

nástupu do laboratoře projevoval také živý zájem o cytogenetickou problematiku a 

arachnologii. Byl ochoten pomoci s experimenty, které nesouvisely s jeho prací, a to i 

v naprosto nemožných termínech jako mezi Vánočními svátky a Novým Rokem. V minulém 

roce se pokusil na problematiku karyotypové evoluce afrických sklípkanů získat univerzitní 

projekt.  

 

Přístup studenta při sepisování práce: 

Prokop přistoupil k vypracování práce velmi zodpovědně, vyměnili jsme si řadu konceptů 

jednotlivých kapitol. Přesto se nepodařilo zcela vymýtit některé překlepy, drobné formální a 

stylistické nedostatky.   



Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Závěrem konstatuji, že práce P. Košátka splňuje požadavky, kladené na diplomovou práci. 

Podařilo se mu úspěšně proniknout do složité problematiky, seznámit se s literaturou, získat 

řadu výsledků a zasadit je do kontextu již známých údajů. Proto doporučuji jednoznačně 

přijetí jeho práce k obhajobě.   
 

Návrh hodnocení školitele: hodnocení upřesním po obhajobě práce 

 

  výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
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