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Vymezení tématu a cíle práce: 
Předkládaná diplomová práce se věnuje evolučnímu a embryonálnímu původu trabekul          
obratlovců, tedy otázce zatížené více než stoletím bádání s protichůdnými závěry, stejně            
jako celou galerií “učebnicových” schémat hypotetických prapředků, mnohdy odrážejících         
přesvědčení autora spíše než dostupná data. Diplomantka si klade za cíl prostudovat vývoj             
trabekul v kontextu ontogeneze hlavy u bazálních paprskoploutvých (bichira, jesetera a           
kostlína) a vyslovit se k hypotéze, dle které trabekuly představují nejpřednější viscerální            
element. K tomu využívá zejména histologických a imunohistochemických metod, ale také           
pokročilého fluorescenčního značení entodermálního epitelu in vivo u embryí jesetera. 
 
Členění práce: 
Práce má standardní členění na úvodní literární rešerši, vymezení cílů a hypotéz, přehledné             
shrnutí metodiky, a dále vlastní výsledky a diskuzi zjištěných skutečností. Seznam literatury            
obsahuje 73 citací, jež jsou v textu vesměs správně odkazovány (vyj. kupř. strana 20 kam se                
nedopatřením dostal nezkrácený odkaz na práci Epperlein et al., 2000). Součástí obrazové            
přílohy je 8 tabulí. Ty jsou nicméně poněkud nestandardně umístěny mezi metodikou a             
výsledky, čtenář se tak dobere obrázků dříve, než má možnost dostatečně se seznámit s tím,               
co ilustrují. Nezvyklý je také střídavý tisk obrázků na pravou a levou stranu a tomu               
odpovídající alternace legend, jež má snad za cíl úsporu kvalitnějšího papíru, nicméně při             
listování může být poněkud matoucí. Jinak však práce splňuje všechny formální požadavky. 
 
Jazyková úroveň: 
Práce je psána velmi čtivě a z plynutí textu je zřejmé autorčino porozumění složitému tématu               
a schopnost srozumitelně zprostředkovat kritické hodnocení dostupné literatury i nově          
získaných poznatků. Dojem kazí pouze značné množství chyb a překlepů, včetně chybného            
skloňování, chybějících či přebývajících slov a nedokončených vět, tedy kategorie chyb, jež            
by z větší části bylo možné eliminovat důkladným přečtením finálního manuskriptu, a místy i              
pouhým použitím kontroly pravopisu v textovém procesoru. Za zvláštní zmínku stojí zejména            
některé použité novotvary, jež nicméně nijak neznehodnocují celkové vyznění práce. 

Nešťastným anglicismem je vytrvale chybné psaní slova předústní se spojovníkem          
(před-ústní), jev, jenž se v menší míře objevuje i u dalších překládaných termínů i v               
případech, kdy se sama angličtina přiklání k variantě bez spojovníku (premandibular,           
mesendoderm). Propříště bych také doporučil ponechat sekundární protilátku “Goat         
anti-Rabbit” bez překladu, jakkoliv se mezitím termín “koza-antikrálík” ujal v domácnosti           
oponentově coby roztomilá nadávka. 
 
Metodika a výsledky: 
Použité metody odpovídají kladeným otázkám a jsou srozumitelně popsány. Stejně tak ve            
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výsledcích se objevují pouze drobné nejasnosti, jež jsou dále uváděny spíše pro úplnost. 

Na straně 27 se čtenář dozví, že narozdíl od DiI se karboxyfluorescein silněji váže v               
buňkách a tedy není nutné vést vpich hlavovou částí embrya. To však není (a nebylo) nutné                
ani u CM-DiI použitého v odkazované (oponentově) práci – mechanismus barvení je u obou              
látek obdobný a oběma lze vyplnit celý prostor archentera. Zřejmou výhodou           
karboxyfluoresceinu je však spojitá povaha signálu, zatímco CM-DiI má tendenci k vytváření            
malého množství velmi jasných shluků, kvůli čemuž je signál v epitelu značně nerovnoměrný,             
a to bez ohledu na místo vpichu. Ve výsledcích na straně 36 pak není zcela zřejmé, proč                 
autorka popisuje vývoj kondenzací nejprve ve stádiu 38 a až poté se vrací do mladších               
stádií. Jakkoli to může reflektovat chronologii experimentů a hledání signálu ve stále            
mladších stádiích, za účelem srozumitelnější prezentace výsledků by bylo vhodné popisovat           
stádia v ontogenetickém sledu. 
 
Doplňující otázky: 

1.) Na straně 38 autorka zmiňuje, že nebyly detekovány samostatné kondenzace          
nasálních chrupavek jesetera, v diskusi na str. 45 následně uvádí že nasální pouzdra             
vyrůstají z trabekul. Sox9 data u jesetera jsou nicméně uvedena pouze pro stádia             
35–38, zatímco nasální chrupavky byly detekovány ve stádiu 42. Není tedy možné,            
že se odpovídající samostatná kondenzace objevuje někdy mezi stádii 38–42? 

2.) V práci se uvádí zajímavá souvislost mezi preorální pozicí trabekul a rostrem u             
jesetera, případně žraloka. Obě skupiny se nicméně jen těžko přímo srovnávají s            
ostatními obratlovci z důvodu značných odlišností i v dalších aspektech morfologie a            
embryogeneze. Věděla by autorka o skupině ryb, u níž by se dala studovat souvislost              
přítomnosti či absence rostra a spodní pozice úst s umístěním základů trabekul, a to              
na relativně blízce příbuzných a morfologicky podobných druzích? 

3.) Autorka posuzuje roli entodermu ve vývoji trabekul nepřímo na základě poziční           
blízkosti k předústnímu střevu. Bylo by možné jeho úlohu testovat přímo? Jaké            
funkční experimenty, případně na jakých modelových organismech, by autorka         
navrhovala v případě, že by se tématu věnovala i nadále? 

 
Celkové hodnocení: 
Autorka přesvědčivě zasadila vývoj trabekul do kontextu ostatních hlavových struktur          
bazálních paprskoploutvých, zejména nasálním chrupavkám a předústnímu střevu. Vyplňuje         
tak zásadní mezeru v poznání vývoje hlavy u těchto skupin ryb, pro něž je typická anteriorní                
expanze předústního střeva, jehož souvislost s trabekulami byla dlouho teoreticky          
předpokládána. Autorce se nicméně podařilo odhalit překvapivou diverzitu ve vzniku trabekul           
v rámci bazálních paprskoploutvých, jež je v rozporu s relativně podobným vývojem            
předústního střeva. Na mnoha místech textu zároveň nastiňuje možné další směry výzkumu.            
To je, spolu se zjevným zvládnutím celé řady technik včetně náročných in vivo fate-mapping              
experimentů, zárukou nejen kvalitní diplomové práce, ale také solidním výchozím bodem pro            
případný disertační projekt, bude-li autorka pokračovat v doktorském studiu. Proto s radostí            
navrhuji práci hodnotit stupněm výborně. 
 
 
 
 
_________________________ 
Martin Minařík 
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