
Abstrakt 

 Zrak hraje klíčovou roli v životě mnoha obratlovců a výkon zrakového systému je často 

přizpůsoben podmínkám prostředí, v němž jednotlivé druhy žijí. Ryby osídlily širokou škálu 

habitatů a přizpůsobily jim svůj zrak tak, aby maximalizovaly svou úspěšnost v lovu, 

reprodukci a úniku predátorům. Tato práce se zabývá zrakovými schopnostmi dvou velkých 

skupin kostnatých ryb: afrických říčních cichlid z čeledi Cichlidae (řád Cichliformes, součást 

velké skupiny Percomorpha) a evropských kaprovitých ryb z čeledi Cyprinidae (řád 

Cypriniformes, součást velké skupiny Ostariophysi), u nichž jsou zde zkoumány geny pro 

fotoreceptorové proteiny opsiny. Na sítnici jsou přítomny dvě skupiny světločivných buněk 

(fotoreceptorů): tyčinky a čípky a paprskoploutvé ryby mají obecně čtyři skupiny čípkových 

opsinů (SWS1, SWS2, RH2 a LWS) využívané pro barevné (fotopické) vidění, a jednu skupinu 

tyčinkových opsinů (rodopsinů) pro vidění za špatných světelných podmínek (skotopické 

vidění). V této práci se zaměřuji 1) na DNA sekvenci a aminokyselinové záměny opsinových 

genů, a 2) na expresi těchto genů citlivých na různé vlnové délky viditelného spektra dopadající 

na sítnici. Výsledky mé práce ukazují, že jak cichlidy (čeleď Cichlidae), tak i kaprovité ryby 

(čeleď Cyprinidae) mají ve svém genomu kompletní sadu genů pro opsiny zahrnující všechny 

čtyři typy čípkových opsinů a jeden typ rodopsinu. Tyto geny jsou pak v různé míře 

exprimovány. U obou skupin převažují druhy s dominantní expresí genu pro opsin citlivý 

v červeném spektru (LWS) a moje data ukazují, že tento stav je také pravděpodobně původní 

pro celou skupinu afrických cichlid. Cichlidy exprimovaly 4–5 čípkových opsinových genů a 

u kaprovitých bylo detekováno 4–7 exprimovaných genů. V této práci jsem zjistila rozdílné 

poměry exprese opsinů mezi zkoumanými druhy, a to jak v rámci cichlid, tak v rámci 

kaprovitých ryb. Kromě expresních profilů dospělých ryb se v této práci zaměřuji na porovnání 

exprese opsinů mezi dospělci a larválními stadii vybraných druhů kaprovitých ryb. Ukázala 

jsem, že expresní profil larválních stádií je velmi odlišný od profilu dospělce, s vyšším 

poměrem krátkovlnných opsinů (SWS1 a SWS2 citlivých od UV po modrou část spektra), což 

odpovídá předchozím pozorováním u vzdáleně příbuzné skupiny cichlid a mohlo by se tak 

jednat o obecný jev u ryb. 
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