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Diplomová práce Argama Alaverdyana řeší problematiku karyotypové diferenciace u morfologicky 

uniformních pavoukovců s nízkou schopností šíření na příkladu vybrané modelové skupiny sekáčů. 

Navazuje tak na předcházející práce vypracované v rámci našeho výzkumného týmu, které prokázaly, že 

u řady skupin půdních pavoukovců často dochází k velmi výraznému rozlišení karyotypů a cytogenetické 

metody jsou u těchto jinak uniformních skupin vhodné pro detekci kryptické diverzity. Naše dosavadní 

výsledky naznačují také možný přímý vliv chromosomových změn na speciaci. Pro rekonstrukci 

karyotypové evoluce a identifikaci chromosomových přestaveb vedoucích k tvorbě reprodukčních bariér 

je nicméně potřeba co nejpodrobnější znalost mezidruhové a případné vnitrodruhové variability 

karyotypů jednotlivých skupin. Publikované cytogenetické analýzy u sekáčů se ale doposud soustředili 

pouze na podřád Eupnoi a karyotypy v rámci této linie nejsou příliš variabilní. Z tohoto důvodu se Argam 

Alaverdyan soustředil na analýzu karyotypové variability sekáčů čeledi Nemastomatidae (žlaznatkovití), 

patřící do podřádu Dyspnoi. Molekulárně fylogenetické analýzy z poslední doby v rámci tohoto podřádu 

totiž odhalují výraznou skrytou diverzitu a o cytogenetice této skupiny sekáčů jsou k dispozici jen velmi 

kusé informace. Nemáme tak prakticky žádnou představu, jak se nízká mobilita zástupců tohoto podřádu 

odráží na diferenciaci jejich karyotypů. Argam Alaverdyan navíc ve své diplomové práci u této skupiny 

mohl využít materiál z velké oblasti Evropy a pro posouzení karyotypové variability i zavedenou 

metodiku FISH pro identifikaci počtu a pozice 18S rDNA klastrů. V rámci diplomové práce se mu tak na 

základě 12 druhů podařila podrobná cytogenetická charakteristika čeledi Nemastomatidae, což ve svém 

důsledku umožnilo identifikovat u žlaznatek nejen výrazné mezidruhové karyotypové rozdíly, ale v 

některých případech také vnitrodruhovou variabilitu. Škoda, že se některé tyto vnitrodruhové rozdíly 

(zejména v počtu a pozici 18S rDNA) nepodařilo porovnat na rozsáhlejším materiálu. Celkově je ale 

jasné, že také tato čeleď půdních sekáčů představuje skupinu s dynamickými změnami karyotypů a 

cytogenetická analýza umožňuje odhalit její skrytou druhovou diverzitu. 

Argam Alaverdyan po celou dobu řešil zadanou problematiku samostatně a v průběhu studia si 

osvojil potřebné metody a analýzy. Vlastní text diplomové práce se mou průběžně konzultoval a snažil se 

většinu mých komentářů zapracovat. S finální podobou práce jsem proto spokojen. 
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