
Abstrakt 

Zrakový systém cichlid je vysoce adaptibilní v závislosti na prostředí. Zrakové schopnosti 

ryb jsou dány jak skladbou opsinových fotopigmentů, které se nacházejí ve fotoreceptiv-

ních buňkách (tyčinkách a čípcích), tak jejich prostorovým rozložením. Tato práce se za-

bývala čtyřmi druhy cichlid z jezera Barombi Mbo, jmenovitě Stomatepia mariae, Konia 

eisentrauti, Konia dikume a Myaka myaka. Mělkovodní druhy K. eisentrauti a S. mariae ex-

primují tyto čípkové opsiny: LWS, RH2A (RH2Aβ více než RH2Aα), SWS2A a SWS2B. Naroz-

díl od toho sezóně hlubokovodní M. myaka i trvale hlubokovodní K. dikume v sítnici neex-

primují SWS2B ani LWS, zato exprimují SWS2A a RH2Aα více než RH2Aβ. To odpovídá od-

lišným světelným podmínkám v hlubokých vodách, kam nepronikají okrajové části spek-

tra (tzv. ultrafialové a červené záření). Struktura sítnice vybraných druhů byla zkoumána 

pomocí fluorescenční in situ hybridizace (FISH) za účelem pochopení vývoje a fungování 

jejich zrakového vnímání, především v závislosti na hloubce, kde žijí. Sítnice cichlid je ty-

picky organizována do mozaiky skládající se z jednoduchých čípků citlivých na krátko-

vlnné světlo obklopených vždy čtveřicí dvojčípků, které jsou senzitivní v dlouhovlnné ob-

lasti světelného spektra. Tato práce ukazuje stejné uspořádání sítnice u všech vybraných 

druhů s výjimkou K. dikume, jejíž sítnice je méně strukturovaná a dvojčípky převažují nad 

jednoduchými čípky, které téměř chybí. Taková skladba sítnice souvisí s viděním v hlubo-

kých vodách. Dvojčípky většiny cichlid exprimují odlišné opsiny v každé z jejich částí, 

stejně tak je tomu u S. mariae. K. eisentrauti však navíc vykazuje i dvojčípky exprimující 

LWS v obou jejich částech, což by mohlo potenciálně vylepšovat zrakové rozlišení. Jelikož 

M. myaka neexprimuje LWS, v obou částech jejích dvojčípků se nachází RH2A. Zjištění uve-

dená v této práci rozšiřují současné znalosti zejména o zraku cichlid a pomáhají lépe po-

chopit adaptibilitu zrakového systému ryb obecně. 
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