
Abstrakt 
Skeletální, tzn. chrupavčité, kostěné a zubní tkáně patří ke klíčovým inovacím nás obratlovců. 
Jednu z druhově nejpočetnějších skupin obratlovců vůbec reprezentují paprskoploutvé ryby 
(Actinopterygii), což se odráží i v mimořádné diverzitě jejich skeletálních systémů. V této 
práci se zabývám překvapivě odlišnou kraniální i dentální architekturou zastoupenou již u 
členů bazálních linií paprskoploutvých ryb. Zatímco bichiři a kostlíni svým masivním 
exoskeletem hlavy i trupu představují doslova obrněné formy se zuby několika typů 
pokrývajícími celou orofaryngeální oblast, u jeseterů došlo k rozsáhlé redukci a 
restrukturalizaci skeletu včetně dentice, takže dospělci jsou bezzubí. Celou analýzu zastřešuje 
štika, tedy zástupce kostnatých ryb s odlehčenou skeletální architekturou při zhruba 
srovnatelném počtu kraniálních elementů. Předkládaná práce nabízí první komplexní 
srovnávací analýzu jejich skeletogeneze a odontogeneze, která nám umožní porozumět tomu, 
co vývojově zakládá odlišnou kraniální architekturu obratlovců. 

Komparativní deskripce růstové dynamiky chrupavčitých a kostěných tkání odhalila 
distribuci heterochronií na několika úrovních. Rozdílné bylo tedy (i) pořadí (sekvence) 
formování chrupavčitých i kostěných kraniálních regionů, (ii) relativní načasování počátku 
samotné chondrogeneze a osteogeneze, stejně jako (iii) doba trvání těchto procesů. 
Překvapivě odlišná pak byla mezidruhová dynamika vývoje denzity kostí s nečekaným 
nejprogresivnějším počátkem osifikace u jesetera. Odlišné načasování exprese klíčových 
skeletálních markerů raných stádií vývoje chrupavky (COLII) a kosti (Col10a1) zjevně 
představuje důležitý faktor regulující následný proces mineralizace. Významná vývojová 
heterochronie pak byla identifikována během raných stádií diferenciace hlavových tkání se 
zrychlenou morfogenezí hyoidního proudu hlavové neurální lišty zakládající klíčové hyoidní 
struktury larválních stádií. 

Již základní deskripce odontogeneze unikátních vývojových řad bazálních 
paprskoploutvých ryb prokázala výraznou variabilitu v distribuci a v raném patternování 
dentice. Zcela poprvé byla detailně popsána exprese klíčových zubních genů ilustrující proces 
zakládání zubních polí u těchto linií. Vizualizace mineralizace zubů pak umožnila vysledovat 
dynamiku jejich nahrazování. Získaná data poukázala na zachovalé ancestrální prvky ve 
vývoji dentice bichira kontrastující s výjimečně odvozenou denticí jesetera. Zcela poprvé byly 
popsány aspekty zakládání a vývoje komplexní zubní dentice kostlína. 
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