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Diplomová práce Tomáše Novotného „Karyotypová diferenciace štírů rodu Euscorpius 

(Scorpiones: Euscorpiidae) v Evropě“ se soustředí na otázku možnosti využití cytogenetických 
dat v taxonomii štírů na modelovém rodu Euscorpius. Jedná se o v Evropě druhově 
nejdiverzifikovanější rod štíra, který svým přirozeným rozšířením zasahuje poměrně severně 
(např. Rakousko) a některé jeho druhy navíc inklinují k synantropním stanovištím. To jsou 
patrně hlavní důvody proč tomuto rodu byla v dřívější době věnována větší pozornost, což se 
mimo jiné projevilo také ve snaze taxonomů popsat jeho lokální variabilitu. To nicméně vedlo 
k popisu velkého množství druhů jejichž rozlišení bylo komplikované a velice často založené 
zejména na barevných a velikostních rozdílech. Tato nepřehledná situace se zdánlivě vyjasnila 
když se jako hlavní znak k rozlišování jednotlivých druhů začaly v rámci rodu Euscorpius 
využívat striktně počty trichobothrií na makadlech a na konci minulého století se tak rozlišovalo 
v Evropě 5 druhů. Zásadním přelomem v chápání druhové diverzity tohoto rodu nicméně 
znamenalo využití molekulárně fylogenetických analýz a využívání genu pro 16S rRNA ke 
stanovení genetické divergence studovaných populací. Díky kombinovaným studiím se tak 
podařilo lépe pochopit morfologickou variabilitu a v současné chvíli se rozlišuje již 18 druhů 
rodu Euscorpius. Podobnou možnost zjištění mezidruhových rozdílů, alespoň u některých 
skupin, poskytují také cytogenetická data. Ta však zatím nikdy nebyla přímo v taxonomii štírů 
použita a ani porovnána se současnými molekulárně fylogenetickými analýzami a tak není 
zřejmé, zda doposud zjištěná karyotypová variabilita u štírů je využitelná k rozlišení jednotlivých 
druhů. Tomáš Novotný se proto pokusil v rámci své diplomové práce využít aktuálních revizí 
rodu Euscorpius a jeho cílem bylo porovnat tyto výsledky s karyologickými daty. Student si 
v rámci řešení této problematiky úspěšně osvojil metody přípravy chromosomových preparátů a 
analýzy karyotypů. V rámci jeho magisterského studia se podařilo získat materiál sedmi druhů a 
výsledky poměrně přesvědčivě dokazují, že karyologické data by se skutečně mohla využít 
v taxonomii tohoto rodu. Student zpracoval sice limitovaný, ale adekvátní počet jedinců a 
informace o jejich karyotypech ukazují výrazné mezidruhové rozdíly a v případě většího 
množství analyzovaných populací, např. u druhu E. italicus, pouze minimální vnitrodruhovou 
variabilitu. Výsledky navíc poměrně dobře odpovídají dosavadnímu chápání jednotlivých druhů. 
Tomáš Novotný prokázal v rámci řešení diplomové práce schopnost řešit zadanou problematiku 
a psát odborný text, přestože zatím někdy trochu neobratným způsobem. Cíle diplomové práce 
byly splněny a doporučuji ji plně k obhajobě. 
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