
Posudek oponenta na diplomovou práci 

 
 

 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 

Mgr. Alexandr Sember, Ph.D. 

Datum:  

25.5.2018 

Autor: Bc. Filip Pajpach 

 

Název práce: Karyotypová evoluce pavouků čeledi Araneidae 

 

Cíle práce 

Práce mapuje karyotypy, průběh meiotického dělení, diferenciaci pohlavních chromozómů a 

distribuci vybraných cytogenetických markerů metodou FISH u dohromady 19 druhů křižáků 

a čtyř druhů čelistnatek. Ačkoliv se jedná převážně o deskriptivní dílo, autor získaná data 

vhodně propojil s úvahami o mechanizmech karyotypové diferenciace ve světle nejnovějších 

poznatků a hypotéz. Za největší přínos práce považuji optimalizaci FISH s novými markery 

jako 5S rDNA a U2 snDNA a optimalizaci moderní metody TSA FISH u této skupiny 

bezobratlých.  

 (Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO   

Rozsah práce (počet stran): 97 

Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova     ANO    

Je uveden seznam zkratek?        ANO     

 

Literární přehled:  

   Odpovídá tématu?    ANO   

   Je napsán srozumitelně?   ANO  

   Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ANO     

   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? Převážně ANO  

 

Literární přehled je pojatý komplexně, ale v některých podkapitolách mi přijdou citované 

zdroje poněkud zastaralé i přes dostupnost mnoha zpřesňujících recentních publikací a 

přehledových prací. Zejména mám na mysli pasáže zabývající se tandemově repetitivními 

geny (rDNA, histony, snDNA, viz dále).  

 

K této části mám následující otázky a připomínky: 

(1) Z textu v posledním odstavci na str. 12 a později v rámci metodiky a výčtu výsledků 

nemůže být nezasvěcenému čtenáři příliš jasné, proč se uvádí karyotypové 

charakteristiky jen u samců a jak je tomu tedy u samic, popř. proč charakteristiky 

samic chybí. Bylo by vhodné tuto záležitost objasnit (Otázka č. 1). 

(2) Kapitola 3.2.3 zabývající se centrickými fúzemi akumuluje celou řadu nejasností a 

nepřesností. Např. na str. 15 (předposlední odstavec) spojuje autor dvě různé věci 

dohromady, když nerozlišuje mezi různými mechanizmy chromozómové fúze, tj. i) 

ektopická rekombinace v meióze a ii) mechanizmus NHEJ (nehomologní spojování 

konců) jako rekombinační oprava dvouvláknových zlomů, které vznikají z různých 

příčin v různých fázích buněčného cyklu. Navíc až později na straně 21 autor 

vysvětluje pojem ektopická rekombinace, se kterým zde operuje. Zároveň nemohu 

úplně souhlasit s tvrzením, že precizní mechanizmy translokace nejsou dosud známy 

– minimálně některé zajímavé nové vhledy přináší např. publikace Roukos a Misteli 

2014, Nat Cell Biol 16, 293–300, která v práci není zmíněna.  

(3) Nakonec v prostřední části této kapitoly autor trochu zmateně operuje se 



dvěma modely chromozómové speciace. Z textu se zdá, že oba modely jsou 

v současnosti vnímány rovnocenně, nicméně není tomu tak. Mohl by autor objasnit, 

který ze dvou základních modelů chromozómové speciace je v současné době 

preferován a proč? (Otázka č. 2) 

(4) V pasážích o evoluci pohlavních chromozómů pavouků často chybí odkaz na 

přehledovou práci Araujo et al. 2012, která je naopak pro podobný informační obsah 

hojně citovaná později v diskuzi. 

(5) Místy je text až příliš úzce zaměřen na pavouky či pavoukovce a vytváří dojem, že 

některé cytogenetické jevy jsou specifické pro tuto skupinu a nevyskytují se jinde 

v říši rostlin a živočichů – např. difúzní stádium. Rovněž v kapitole o centrických 

fúzích mohla být uvedena alespoň věta o významných modelových druzích 

živočichů, kde jsou centrické fúze hojně pozorovány a studovány. 

(6) Str 21: řekl bych, že rekordmanem v nejmenším počtu kopií rRNA genů je masožravá 

rostlina Genlisea nigrocaulis (30 kopií hlavního klastru, tj. u rostlin 35S). 

(7) Str. 22 – výčet metod pro vizualizaci NOR není úplný. U některých organizmů (např. 

u ryb) bývají oblasti NOR asociované s GC-bohatými sekvencemi, a tudíž je lze 

vizualizovat pomocí GC-specifických fluorochromů, např. Chromomycinem A3. 

V některých případech byl dokonce úspěšně použit propidium jodid jako detekční 

agens. 

(8) Na str. 22 je trochu nešťastně charakterizován hlavní klastr (45S) rDNA jako 

excelentní marker pro analýzu karyotypové evoluce. Zcela určitě tomu tak není vždy. 

V současné době je již zřejmé na základě enormního počtu prací, že u některých 

skupin je tento marker příliš variabilní a nereflektuje historii chromozómových 

přestaveb ani fylogenetické vztahy, neboť se jeho distribuce mění také jinými 

mechanizmy, např. transpozicí. Autor koneckonců tyto aspekty dynamiky rDNA sám 

zmiňuje. Bylo by asi vhodné přehodnotit logické návaznosti v této kapitole. S jistotou 

se dá říci snad jen to, že rDNA může být vhodným markerem pro zachycení rozdílné 

dynamiky genomů u příbuzných druhů, která může případně souviset s probíhajícím 

procesem genomové divergence a speciace a s evolucí pohlavních chromozómů. 

Evoluční změny v karyotypu mohou lépe odhalit vice konzervované markery – jaké? 

(Otázka č. 3).  

(9) Zároveň bych měl drobnou výtku: citování jediné práce pro transpozici rDNA genů 

vytváří dojem, že se jedná o něco relativně vzácného, přitom je to již běžně 

dokumentovaný jev u mnoha skupin živočichů a rostlin. V podobném duchu chybí 

celá řada citací pro další aspekty evoluce obou klastrů rDNA genů. Opakované 

uvádění pouze zastaralé práce Drouin and de Sá (1995) je nedostačující, v té době byl 

znám jen zlomek současných údajů. Autorovi doporučuji například recentní 

přehledovou práci Sochorová et al. 2018 Chromosoma 127: 141–150.  

(10) Dále, pokud se chceme bavit o evoluci tandemově uspořádaných genových 

rodin (a tím spíš, pokud navíc testujeme hypotézu možného polyploidního původu 

některých taxonů), měly by být rovněž brány v potaz koncepty „concerted“ a „birth-

and-death“ evolution“ a jejich vliv na dynamiku konkrétních klastrů. Zejména druhý 

velice důležitý model není v práci vůbec zmíněn. Mohl by autor tuto informaci 

doplnit? (Otázka č. 4). 

(11) V podkapitole zabývající se histonovými geny chybí zmínka o důležitých 

studiích mapování tohoto markeru u motýlů. 

(12) Označení „U snRNA“ jako takové se nepoužívá. U+číslo se týká označení 

konkrétní snRNA. Věděl by autor, proč vlastně je zde používáno ono „U“, tj. co je 

důvodem k tomuto označení? (Otázka č. 5). 

 



Materiál a metody: 

    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO   

    Kolik metod bylo použito? 4  - preparace chromozómů, konvenční barvení Giemsou, 

fluorescenční hybridizace in situ (FISH) se sondami pro tandemově uspořádané repetitivní 

geny, TSA FISH; v rámci příprav hybridizačních sond je ale třeba brát v potaz také metody 

pro izolaci DNA, elektroforézu, PCR a práci se sekvencemi DNA 

    Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO    

 

Zde bych chtěl zejména ocenit vyčlenění složení jednotlivých roztoků do samostatného 

textového oddílu, což ulehčuje plynulost čtení textu. Podobně se mi líbí tabulka s přehledem 

analyzovaných druhů a konkrétních metod a tabulka s použitými primery a komentářem 

k jejich aplikovatelnosti v této studii. Zároveň oceňuji vysvětlení mechanizmu metody TSA 

FISH. Naopak by se daly vynechat popisy protokolů u komerčních kitů, kde řada názvů 

pufrů stejně záměrně nevyjadřuje žádnou informaci o jejich konkrétním složení. Stačilo by 

napsat „dle instrukcí výrobce“.  

 

K této části mám následující otázky a připomínky: 

(1) Kapitola 4.4.1. první odstavec (str. 30): domnívám se, že kompetitivní DNA 

z lososích spermií bylo 25 mikrogramů a ne nanogramů/preparát. Zároveň ve druhém 

odstavci této podkapitoly mi není jasné, proč byl použit na denaturaci skel ve 

formamidu pufr SSC zrovna 6,7x koncentrovaný? Dosud jsem to v protokolech 

neviděl. (Otázka č. 6). 

(2) Pro budoucí práci silně doporučuji zařadit informaci o počtu ramen chromozómů 

v karyotypu (tzv. Nombre Fondamental, NF) – tato charakteristika byla zavedena 

přímo za účelem kvantifikace centrických fúzí a rozpadů. 

(3) Osobně bych pasáže o izolaci DNA a přípravě sond přemístil před sekci o protokolu 

FISH. 

(4) Proč vlastně autor neaplikoval telomerickou FISH, která v případě srovnávání 

karyotypů lišících se centrickými fúzemi bývá užitečná? (Otázka č. 7). 

Experimentální část: 

    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO   

    Je dokumentace výsledků dostačující?     ANO       

    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?   

    Převážně ANO, ale bohužel se autorovi nepodařilo optimalizovat FISH s některými 

sondami u konkrétních druhů. 

     

Dokumentace výsledků tištěná na fotografický papír je více než dostačující, obrazové přílohy 

jsou prezentovány ve výborné (v podstatě publikační) kvalitě. Popis značného množství 

dosažených výsledků zejména v oblasti konvenční deskriptivní cytogenetiky by si ovšem 

zasluhoval nějaké shrnutí formou tabulky. Zejména opakované popisy karyotypů a počtů 

signálů poměrně zatěžují text a snižují koncentraci čtenáře. Stručnější komentář s odkazem 

na přehledovou tabulku by usnadnil čtenáři nejen čtení ale i orientaci ve výsledcích. Zároveň 

bych vyčlenil samostatnou podkapitolu shrnující distibuci chiazmat, protože tato 

charakteristika je ztracena v záplavě popisných údajů u každého druhu. Doporučuji zvážit 

pro následnou publikaci. 

 

V rámci této části mi navíc není jasných několik detailů a uvádím i některé připomínky: 

(1) Uvádění údajů o 2n u některých druhů s přívlastkem „probably“ působí dost 

nepřesvědčivě (např. str. 38). Buď bych daný druh vynechal z analýzy (dat je i tak 

opravdu hodně) a nebo bych alespoň uvedl procentuální zastoupení analyzovaných 



metafází s tím či oním počtem chromozómů.  

(2) Zároveň je škoda, že výsledky nemohou být interpretovány ve fylogenetickém 

kontextu. Možná stálo za úvahu využít alespoň omezená data z publikovaných 

fylogenetických prací a namapovat cytogenetické charakteristiky tam, kde je to 

možné.  

(3) Jednotlivé obrazové tabule by měly být číslovány a uváděny chronologicky tak, jak se 

o nich postupně píše v textu. 

(4) Proč na srovnávací druhy čelistnatek nebyla aplikována FISH alespoň se sondou 18S 

rDNA? (Otázka č. 8). 

(5) V případě neúspěšné FISH s U2 snDNA, vyzkoušel autor nějaké modifikace 

protokolu? Nevyzkoušel třeba vyšší koncentraci sondy? Proč vlastně sondy nebyly 

klonovány? Použití ověřeného klonu místo heterogenního amplifikátu by eventuálně 

mohlo zvýšit šanci na úspěch (Otázka č. 9). 

Diskuze: 

   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANO  

 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO  

 Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?     ANO   

 

Diskuzi považuji za velmi zdařilou, nicméně pro snadnější orientaci by bylo opravdu vhodné 

do této nebo předchozí části začlenit shrnující tabulku s přehledem karyotypovaných druhů a 

jejich cytogenetickými charakteristikami, popřípadě schémata dokumentující diferenciaci 

karyotypů a pohlavních chromozómů obecně nebo u konkrétních druhů. 

 

Připomínky a otázky: 

(1) Na str 74 autor píše, že stejný mechanizmus meiotického tahu jako je zde popsaný u 

myších oocytů pravděpodobně působí i při akumulaci produktů centrické fúze 

v karyotypech křižáků. Jelikož práce Akera et al. 2017 se týká právě myších oocytů 

(což autor nezmiňuje), tedy evolučně velmi vzdáleného taxonu od pavouků, je velmi 

odvážné a předčasné tvrdit, že zde mechanizmus bude přímo stejný.  

(2) U druhu L. patagiatus s několika cytotypy: je tento taxon něčím odlišný od ostatních 

zde studovaných pavouků co do populační struktury, geografické distribuce nebo 

ekologie? (Otázka č. 10). 

(3) Str. 76-77: Problematika nižší incidence polyploidie u živočichů v porovnání s 

rostlinami je komplexnější, nedá se vztáhnout jen na to přítomnost či absenci 

pohlavních chromozómů.  

(4) Při popisu možných mechanizmů karyotypové diferenciace autor opakovaně 

zapomíná, že pozici centromery v rámci chromozómu mohou měnit i jiné 

mechanizmy než pericentrická inverze.  

(5) Str. 78: pro roli repetitivních sekvencí v asociaci X1 a X2 chromozómů v systému 

X1X20 (včetně možné role rDNA) mohl autor lépe využít informace ze článku 

Palacios-Gimenez a Cabral-de Mello 2015 Mol Genet Genomics, který ve své práci 

cituje z jiných důvodů na jiném místě v textu. 

(6) Str. 79 – jsou zde nějaké empirické důkazy podporující možný vznik systému X1X20 

u pavouků nondisjunkcí, nebo jde čistě o hypotézu? (Otázka č. 11). 

(7) Str. 82: Souvislost mezi zvýšeným počtem NOR a centrickými fúzemi zde není jasná. 

Hypotéza, která ji objasňuje, je až na straně 87. Upřímně mi to spojení mezi 

centrickými fúzemi, změnou pozice chiazmat a zvýšenou frekvencí nerovnoměrného 

crossing overu vedoucímu k navýšení lokusů NOR přijde divoké a překombinované. 

Zejména, pokud je dáváno do spojitosti ještě s redukovanou rekombinací v oblasti 

centromer. Existuje celá řada prací, které dokumentují amplifikaci a disperzi 



pericentromerických lokusů rDNA (pomocí transpozice a ektopické rekombinace). 

 

Závěry (Souhrn): 

Jsou výstižné?    ANO  

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

Diplomová práce má vysokou slohovou i odbornou úroveň, je přehledně a logicky členěná a 

velmi čtivě psaná. Je navíc sepsána v angličtině na vysoké úrovni a s kvalitní slovní zásobou. 

Autor má neotřelý styl psaní, evidentně dosud příliš neovlivněný klasickými frázemi 

používanými v publikacích, přesto nebo právě proto je čtení poměrně osvěžující a 

alternativní fráze až na drobné výjimky nejsou v rozporu s gramatikou. Rovněž bych chtěl 

zdůraznit, že všech 105 literárních zdrojů citovaných v textu precizně odpovídá seznamu 

citované literatury. V textu práce jsem navzdory jejímu rozsahu našel jen minimum překlepů. 

 

Připomínky: 

(1) Úvod bez citací a následný literární přehled (již s citacemi) mají velký informační 

překryv. Když k tomu připočteme ještě abstrakt, tak se jednalo o trojnásobné čtení 

textu s podobným obsahem, jen v jiném podání.  

(2) Ohledně citací jsem narazil jen na dvě formální nepřesnosti: i) v textu uváděné práce 
Cabral-de-Mello, Oliveira, et al. 2011; Cabral-de-Mello, Martins, et al. 2011 – měl by být 

uveden pouze první autor, nejedná se o sdílené prvoautorství; ii) pavoučí databáze Araujo 

et al. je úváděna jednou s letopočtem 2017, jindy 2018. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Cíle práce byly podle mého názoru splněny. Třebaže se nepodařilo získat komplexnější 

cytogenetická data u některých markerů, autor prokázal značný potenciál, když si nejen 

osvojil základní techniky konvenční a molekulární cytogenetiky, ale rovněž přispěl 

k optimalizaci FISH s novými markery a k zavedení moderní metody TSA FISH. Na tomto 

úspěchu budou nepochybně stavět budoucí práce. Získaná originální data významně doplňují 

a rozšiřují současný stav poznání v oblasti cytogenetiky pavouků, je ovšem zřejmé, že pro 

dosažení komplexnějších představ o evoluci karyotypu křižákovitých bude ještě zapotřebí 

enormního úsilí, včetně nutnosti využití širší škály cytogenetických či cytogenomických 

metod. Autor ve své práci dále ukázal, že je schopen získané výsledky kriticky srovnat 

s literaturou a vyvodit relevantní závěry. Vzhledem k tomu, že je diplomová práce sepsána 

v angličtině, je možné ji po nezbytném množství úprav brzy odeslat jako článek do časopisu. 

Výše vytčené nedostatky a připomínky by autorovi měly tento proces urychlit a v žádném 

případě by neměly být na překážku pozitivnímu hodnocení této kvalifikační práce. Práci 

rozhodně doporučuji k úspěšné obhajobě.  
 

Otázky a připomínky oponenta: 

 

Vše je vyjádřeno v příslušných sekcích, aby se nevytratil kontext. 

 

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

 

X  výborně    

Podpis oponenta: 

 
 

 


