
Posudek školitele na diplomovou práci 

 
 školitelský posudek 

 

Jméno školitele: doc. RNDr. Jiří Král 

 

Datum: 28.5.2018 

 

Autor: Bc. Filip Pajpach 

 

Název práce: Karyotype evolution of the family Araneidae 

 

 

Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 

 

Práce se zabývá analýzou karyotypů u křižákovitých pavouků. U vybraných druhů byly 

stanoveny základní karyotypové charakteristiky (diplodní počet, pohlavní chromozomy, 

morfologie chromozomů) jakož i počet a poloha chiazmat a klastrů vybraných repetitivně 

uspořádaných genů (geny pro rRNA, histon H3, U2 snRNA). Získané údaje umožnily 

rekonstruovat evoluci těchto markerů u křižákovitých pavouků. Důležitou součástí práce byla 

detekce repetitivně uspořádaných genů pomocí fluorescenční hybridizace in situ. Informace o 

evoluci těchto klastrů jsou (snad s výjimkou genů pro rRNA v nukleolárních organizátorech) 

naprosto nedostatečné, a to nejen u pavouků ale i u členovců, mezi které pavouci patří. 

Myslím, že ještě významnější součástí diplomové práce je řada významných prioritních 

hypotéz a poznatků o evoluci chromozomů u této skupiny, z nichž některé jsou významné i 

pro hlubší pochopení základních cytogenetických mechanismů.   

Práci doplňuje rozsáhlý literární přehled, ve kterém je nejprve stručně probrána biologie a 

fylogeneze křižáků, poté evoluce karyotypu a pohlavních chromozomů u pavouků a nakonec 

evoluce repetitivně uspořádaných genů. 

 

Přístup studenta k práci s literaturou: 

  

Filip byl při práci s literaturou zcela samostatný, také díky tomu se velmi dobře orientoval 

v problematice  

 

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

samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): 

 

Filip je pracovitý a přátelský student. Již v rámci bakalářského studia tíhl k molekulárním 

přístupům, což bylo zohledněno i při výběru tématu pro jeho bakalářskou a následně 

diplomovou práci. V laboratoři trávil mnoho času, což se odrazilo v množství získaných 

výsledků a úspěšné modifikaci experimentálních procedur. V tomto směru se mohl opřít o 

spolupráci a zkušenosti konzultanta M. Formana. 

 

Přístup studenta při sepisování práce: 

 

Filip se rozhodl zpracovat práci v angličtině. I přes jeho dobrou znalost angličtiny jsem měl 

z tohoto kroku určité obavy, také proto, že se snažil ještě na poslední chvíli spolu 

s konzultantem dotáhnout řadu experimentů a na vyhodnocení objemného penza výsledků a 

sepsání práce si nechal poněkud méně času. Musím konstatovat, že vše dokázal zvládnout.  

 

 



Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Závěrem velmi rád konstatuji, že Filip Pajpach splnil zadané cíle. Prezentuje kvalitní práci 

s řadou zajímavých a prioritních výsledků, které dokázal adekvátně zasadit do kontextu. Část 

výsledků bude v nejbližší době publikována. Práci tedy jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

 
 

Návrh hodnocení školitele: 

 

  výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
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