
Posudek školitele na diplomovou práci 

 
 školitelský posudek 

 

Jméno školitele: 

Doc. RNDr. Jiří Král, Dr. 

Datum:  

4.9.2017 

Autor: 

Bc. Barbora Hrubá 

Název práce: Analýza karyotypu u sklípkanů čeledí Hexathelidae a Dipluridae 

 

 

Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 

 

Cílem práce bylo prozkoumat evoluci vybraných cytogenetických znaků (diploidní počet, 

morfologie chromozomů, pohlavní chromozomy, nukleolární organizátory, vybrané 

meiotické znaky) u dvou čeledí sklípkanů, Dipluridae a Hexathelidae. Cytogenetika 

sklípkanů je mnohem méně probádána než je tomu u ostatních pavouků, což platí obzvláště 

pro fylogeneticky bazální skupiny jako Dipluridae nebo Hexathelidae. Údaje o bazálních 

skupinách mohou poskytnout představu o ancestrální podobě cytogenetických znaků u 

sklípkanů. To je obzvláště důležité u neobvyklých a komplikovaných pohlavních 

chromozomů těchto pavouků. Diplomová práce B. Hrubé zahrnovala jak přístupy standardní 

cytogenetiky tak i molekulární cytogenetiku, v jejímž rámci úspěšně optimalizovala detekci 

genu pro histon H3. Evoluce tohoto klíčového genu byla zatím prozkoumána jen u několika 

málo skupin živočichů. 

V přehledu literatury je nejprve stručně pojednáno o biologii a fylogenezi sklípkanů. 

Následují údaje o evoluci karyotypu u pavouků. Zvláštní pozornost je věnována evoluci 

pohlavních chromozomů, nukleolárních organizátorů a histonových genů, a to nejen u 

pavouků. Ve vlastní práci Barbora prostudovala cytogenetiku šesti hexathelidů a sedmi 

dipluridů a srovnala jejich údaje se zástupcem fylogeneticky odvozených sklípkanů a 

zástupcem araneomorfních pavouků.   

 

Přístup studenta k práci s literaturou: 

 

Standardní, samostatně vyhledávala práce týkající se zadané problematiky 

 

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

samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): 

 

Barbora byla bezproblémovým, velmi dynamickým, iniciativním a samostatným studentem 

se zájmem o cytogenetiku. Rychle si osvojila potřebné metody, zvládla detekci a 

vyhodnocení většiny cytogenetických fenoménů a znaků. Pro hexathelidní sklípkany 

adaptovala techniku detekce genu H3 pomocí FISH. Do laboratoře docházela pravidelně, 

byla ochotná pomoci ostatním. 

 

Přístup studenta při sepisování práce: 

 

Práce byla vypracována samostatně a v poměrně krátkém čase. Cytogenetika sklípkanů je 

složitá, nebylo lehké popsat některé jevy a pochopit jejich význam. To se promítlo do většího 

počtu konzultací. 

 



Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Diplomantka podle mého názoru splnila stanovené cíle. Samostatně prostudovala 

literaturu týkající se zadané problematiky, zvládla experimentální postupy, detekci a 

vyhodnocení jednotlivých markerů, výsledky zasadila do kontextu publikovaných 

údajů. Ve své práci získala řadu prioritních poznatků. Odhalila neobvyklou diverzitu 

řady cytogenetických znaků u dipluridů a hexathelidů. Systémy pohlavních 

chromozomů u některých hexathelidů patří k nejsložitějším známým vůbec. Nalezená 

diverzita na druhé straně nedovolila rekonstruovat evoluci některých znaků. To bude 

možné jen pro analýze dalších zástupců, což je zcela mimo rámec její práce. 

Diplomovou práci B. Hrubé tedy jednoznačně doporučuji k obhajobě. 
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