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Autor: Josef Surgota 
 

Název práce: 
Interakce plakod a neurální lišty během vývoje a evoluce hlavy obratlovců 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Předložená práce představuje rozsáhlé pojednání o embryonálním vývoji a evoluci 
plakod a neurální lišty u obratlovců. Hlavním cílem bylo však popsat známé 
interakce těchto dvou tkání, které se sice vyvíjejí v embryu obratlovců v prostorové 
blízkosti, jsou však ve valné většině případů studovány odděleně. Přitom je logické, 
ze zejména migrující buňky neurální lišty musí vývoj plakod ovlivňovat. 
 
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna systematicky do tří oddílů. V prvních dvou autor charakterizuje 
odděleně plakody a neurální lištu a ve třetí části pak popisuje dosud známé 
interakce jednotlivých plakod s neurální lištou. Závěr shrnuje  
 
 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Ano 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Ano 
 
 
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Neobsahuje 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Po formální stránce je práce kvalitně zpracována, obsahuje množství relevantních 
ilustrací a text je navzdory značnému rozsahu velmi dobře srozumitelný a věcně 
správný. Po této stránce lze práci vytknout jen naprosté drobnosti. Např. na straně 9 
autor píše „… Čočková plakoda …produkuje epitelové struktury čočky, zejména 
buňky sekretující proteiny krystaliny“. Správně by se napsalo z plakody vznikají 
nejen epitelové ale následně i fibrilární buňky čočky (spíše než struktury) a krystaliny 
se nesekretují (jsou přece cytoplasmatické). Nebo na str. 15 autor píše 
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„…Bezlebeční jsou, jakožto nejbližší příbuzní obratlovcům,…“ a přitom na další 
straně vysvětluje, že jimi nejsou díky práci Delsuc 2006, která jako nejbližší příbuzné 
určila pláštěnce. Práce Delsuc 2006 je založena spíše na analýze sekvencí a nikoliv 
na podobnosti ektodermálního paternování s obratlovci (jak je citováno na straně 
16). Dále asi není štastné tvrdit (str. 17), že „…Plakody vznikají z non-neurálních 
oblastí senzorických buněk…“.  
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle vytčené autorem, tedy pojednat o interakci dvou typů tkání, které jsou samy o 
sobě relativně komplexní, se podařilo naplnit. Celkově hodnotím práci jako velmi 
zdařilou. 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Může autor vysvětlit, co myslí tvrzením (str. 17) „…Plakody vznikají z non-neurálních 
oblastí senzorických buněk…“ 
 
Na straně 29 autor píše o interakci čočkové plakody a neurální lišty s tím, že signály 
z neurální lišty brání vzniku čočky v ne-čočkové oblasti ektodermu 
Otázka: jaká signální dráha brání vzniku čočky v ne-čočkové oblasti ektodermu 
autonomním mechanismem? 
 
Dokázal by autor vysvětlit na základě čeho konkrétně je homologizována oblast 
zahrnující čočkovou plakodu s primordiem orálního sifonu (citována review práce 
Graham a Shimeld, 2013). 
 
Na straně 20 se píše: „…Vysoké hladiny BMP vedou k vývoji non-neurální 
epidermis, tedy panplakodálního primordia.“ Opravdu se veškerý non-neural 
epidermis (asi míněn spíše ektoderm) stane v důsledku vysoké hladiny Bmp pan-
plakodálním primordiem? 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte zhruba rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf 

 Posudek, prosím, nahrajte ve formátu pdf do SIS k dané bakalářské práci nebo (v případě 
externích oponentů) zašlete v elektronické podobě na e-mail: 
zuzana.starostova@natur.cuni.cz. Vytištěný a podepsaný posudek také zašlete na adresu: 
Zuzana Starostová, katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 nebo doručte do 
místnosti 241 či na sekretariát katedry zoologie. Podepsaný vytištěný posudek je nutnou 
součástí protokolu o obhajobě bakalářské práce a musí být k dispozici nejpozději v den 
obhajoby. 
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