
Oponentský posudek na diplomovou práci Jany Plíškové 

Diplomová práce Jany Plíškové představuje vzorné provedení cytogenetické analýzy alpských 

štírů rodu Euscorpius. Materiál je dostatečný, či spíše až neuvěřitelně kompletní, krásné 

obrázky chromozomů a množství použitých cytogenetických technik dokládají, že Jana 

zvládla všechny základní až pokročilejší cytogenetické techniky. Cytogenetika je velmi 

vhodně doplněna fylogeografickou analýzou, i zde autorka prokázala, že něco osekvenovat, 

analyzovat výsledky a správně je interpretovat jí vůbec nedělá potíže. Práce je psaná 

kultivovaným jazykem, překlepů je málo, obrazová dokumentace je výborná. Po předělání do 

formy rukopisu mohou být výsledky okamžitě publikovány v některém cytogenetickém 

časopise. 

 Úvod je čtivým představením štíří cytogenetiky, všechna témata jsou řádně uvedena 

a autorka k předchozím pracím o tak zajímavých tématech jako je výskyt pohlavní ch 

chromozomů či holocentrických chromozomů přistupuje se zdravým odstupem. Její výsledky 

ukázaly překvapivou variabilitu v karyotypech studovaných štírů, geograficky blízké populace 

však mají karyotyp jednotný a variabilitu lze tedy nečekaně dobře vysvětlit geografií. Rozdíly 

v karyotypech naznačují, že jednotlivé chromozomální rasy pravděpodobně představují 

dobře oddělené druhy, já osobně bych vůbec neváhal s jejich popisem. 

K takto precisně provedené práci má oponent málo co říct. K diskusi se mne jeví dva body: 

1) Autorka uvádí, že u studovaných štírů je vidět trend k zmenšování počtu 

chromozomů (ale zdůrazňuje, že tento závěr je značně spekulativní). Myslím si, že 

tomu tak není. Variabilita v karyotypech je veliká, evoluční změny na karyotypu lze 

tak jen těžko polarizovat. Jak by se mělo postupovat pro získání robustního dokladu 

pro navrhovaný trend? 

 

2) Nemám moc rád proměřování jednotlivých chromozomů a zejména jejich ramének, 

je to podle mě velká práce, která přináší jen málo spolehlivých informací. Jednotlivé 

přestavby jsou totiž buď jednoznačné na první pohled, nebo nám – a to častěji – 

podrobnější rozbor morfologie chromozomů stejně definitivně neurčí homologii 

jednotlivých chromozomů. Jak by autorka obhájila svůj přístup a jak by postupovala 

pro jednoznačnou identifikaci chromozomálních přestaveb? 



Závěrem s radostí konstatuji, že práci bylo radost číst. Jednoznačně ji doporučuji k obhajobě 

a hodnocení výborně. 
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