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Štírci (Pseudoscorpiones) jsou drobní pavoukovci (délka těla většinou 2-3 mm), kteří hrají důležitou roli 

predátorů v půdní hrabance, pod kůrou a v dutinách stromů. Přestože se jedná o čtvrtý nejpočetnější řád 

pavoukovců s více než 3300 popsanými druhy, je tomuto řádu věnovaná pouze okrajová pozornost. 

Jedním z možných důvodů nízkého zájmu o tuto skupinu může být mimo jiné i fakt, že se jedná o velmi 

uniformní skupinu, v rámci které není často jasné vymezení některých, i velmi běžných druhů. 

Intenzivnější studium cytogenetiky tohoto řádu v poslední době nicméně ukazuje, že v rámci této skupiny 

existují i u blízce příbuzných druhů často výrazné přestavby chromosomů. Takové události umožňují 

rychlou reprodukční izolaci a následně vznik nového druhu. Analýza karyotypů štírků by nám tedy mohla 

poskytnout vhodný nástroj při studiu kryptické druhové diverzity této uniformní skupiny. Souvislost 

genetické diferenciace, speciace a chromosomové variability navíc paří mezi jednu z obecných otázek 

evoluční genetiky. Z tohoto důvodu byla Janě Kotrbové zadána diplomové práce, která by kombinovala 

popis karyotypů s molekulárně fylogenetickou analýzou u modelového rodu štírků. Rod Chthonius se 

zdál být ideální, jelikož se jedná o morfologicky uniformní rod, který je ale druhově velmi bohatý a v 

rámci kterého bylo v poslední době publikováno několik kvalitních taxonomických revizí. Navíc pro 

tento rod již existuje práce, která předpokládá mezidruhové rozdíly karyotypů u rodu Chthonius a která 

formulovala základní hypotézu o karyotypové evoluci (Šťáhlavský & Král 2004). V rámci diplomové 

práce byla pro detailnější analýzu zvolena oblast Alp, ze které je známo velké množství endemitů a v 

rámci které výrazné geografické bariéry umožňují předpokládat přítomnost kryptických druhů. Odhalení 

kryptických druhů pomocí cytogenetických metod se v Alpách povedlo např. v předcházející podobně 

koncipované diplomové práci analyzující štíry Euscorpius (Alpiscorpius)(Plíšková 2014). 

Během magisterského studia si Jana Kotrbová osvojila metody analýzy karyotypu a základní 

molekulárně-fylogenetické metody. Do diplomové práce se nakonec podařilo získat rozsáhlý materiál 

pokrývající téměř celou oblast Alp a zahrnující několik druhů. Ve finále se nicméně ukázalo, že rod 

Chthonius nepředstavoval úplně ideální modelovou skupinu. Malá velikost těla jeho zástupců (většinou 1-

2 mm) komplikuje přípravu kvalitních chromosomových preparátů. Modifikace přípravy 

chromosomových preparátů sice umožnilo získat větší množství údajů o chromosomech, ale 

pravděpodobně zhoršilo možnost získání kvalitních sekvencí pro molekulárně-fylogenetické analýzy. 

Nepodařil se tak zcela naplnit původní plán – propojení karyologických dat s molekulárně-fylogenetickou 

analýzou u identických jedinců. Jana navíc mohla do vlastní diplomové práce zahrnout výrazně méně 

jedinců, než ve skutečnosti zpracovávala. V odevzdané diplomové práci se jí nicméně podařilo z jejích 

výsledků vytěžit maximum. Podařilo se jí potvrdit základní cytogenetické charakteristiky rodu Chthonius 

u dalších druhů. Popsala karyotyp u 13 taxonů, včetně několika karyotypových ras. Tyto charakteristiky 

vzájemně porovnala a navrhuje základní mechanismy karyotypové evoluce rodu.  Zjištěné rozdíly 

karyotypových ras a výsledky molekulárně-fylogenetické analýzy vyhodnocuje velmi uvážlivě a nepouští 

se do příliš spekulativních závěrů. Celkově jsem s finální podobou textu práce a i s vlastním průběhem 

řešení zadaného tématu u Jany Kotrbové spokojen. Její pečlivý a trpělivý přístup, který je v cytogenetice 

nezbytný, přispěl k získání velmi cenných a originálních výsledků.  
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