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Oponentský posudek disertační práce „Srovnávácí kraniální skeletogeneze a 
odontogeneze bazálních zástupců paprskoploutvých ryb“  

 
Disertace byla vypracována Mgr. Annou Pospíšilovou pod vedením Mgr. Roberta Černého, 

Ph.D.  a předložena v rámci doktorského studia v programu Zoologie (studijního oboru 

Zoologie) na Katedře zoologie, PřF UK. Disertace má 240 stran a skládá se z úvodního 

textu/komentáře (do strany 71), včetně 17 obrázků a sedmi publikací a rukopisů (4+3), které 

doplňují, podporují a rozvíjejí body z první části disertace.  

Práce představuje soubor informací vztahujících se ke dvěma tematickým celkům: 1) 

kraniální skeletogeneze a 2) odontogeneze, v obou případech z hlediska srovnání mezi 
vybranými liniemi paprskoploutvých ryb, zastoupených druhy Polypterus senegalus Cuvier, 

1829 (jako zástupce skupiny Cladista), Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 (jako zástupce 

skupiny Chondrostei), Atractosteus tropicus Gill, 1863 (jako zástupce skupiny Holostei) a Esox 

lucius Linnaeus, 1758 (jako zástupce skupiny Teleostei). 

 

Kraniální skeletogeneze byla sledována z pohledu obecného načasování a které 

aspekty mohou s daným procesem souviset (například z důvodů přetrvávající přítomnosti 

cementových orgánů zmíněných u bichira a kostlína), jaké jsou rozdíly v procesu osifikace 

různých částí lebky u studovaných zástupců, popis podílu buněk neurální lišty na stavbě lebky 

a stručná deskripce finálních stavů u „adultních“ stádií. Rozdíly vůči publikovaným datům jsou 

patřičně komentovány a korigovány a závěrem byla konstatována překvapivá odlišnost mezi 

jednotlivými skupinami. 

Určité problémy, jako homologizace jednotlivých dermálních kostí napříč jednotlivými 

paprskoploutvými formami stále nejsou zcela vyřešeny, ale podobné práce mozaikovitě 

posouvají míru vědění v této oblasti. Je nutno též podotknout, že mapování obdobných 

procesů stejnými (či podobnými) metodami u dalších členů linií (např. vybraných zástupců 

elopomorph a osteoglossomorph ze skupiny Teleostei) by mohlo přinést komplexnější set dat 

pro další interpretce. Ačkoli rozumím omezené dostupnosti studovaného materiálu, ideální by 
bylo podívat se též na Amia calva (Holostei), která, na rozdíl od kostlína, nevykazuje specifické 

funkčně-morfologické adaptace čelistí, které mohou stav jistým způsobem zkreslovat. 

 

Část věnující se odontogenezi popisuje diverzitu v uspořádání dentice u studovaných 

zástupců skupin (s výjimkou Teleostei), a to jak z hlediska finálního stavu, tak v různých 

úsecích vývoje. Snahou bylo též postihnutí procesu vzniku a pořadí utváření jednotlivých 

zubních polí, včetně vztahu k dalším vybraným strukturám, popis mineralizačních sekvencí i 

vývoj dentice u jesetera (v dospělosti bezzubého). Za zmínku stojí pozoruhodné zjištění, že, 

obdobně jako je tomu u bichira, se u kostlína na procesu nahrazování zubů nepodílí zubní 



2 
 

lišta. Obdobně jako v případě skeletogenetické části je konstatována vysoká variabilita 

procesu odontogeneze v rámci sledovaných zástupců. 

 

Je nutno konstatovat, že studovaný materiál je unikátní a obrazová dokumentace 

zvyšuje kvalitu předložené práce. Na druhé straně, disertaci zbytečně devalvují překlepy, 

terminologická zdvojení (např. „…dentale čelisti spodní…“ str. 43), a ne vždy jasné použití 

některých termínů (např. „patrnost“ je používáno ve smyslu „zjevnosti“, nebo jako počeštělý 

výraz anglického „pattern“?). 

Měla by být též dodržována vžitá formální pravidla úpravy odborného textu (např. 

chronologické řazení citací v textu či uvedení měřítka v obrázcích v textové části disertace). 

V disertaci jsou citovány práce Smith & Hall, 1990 (str. 21), Smith et al., 2009 (str. 30) a 

Germain et al., 2015 (str. 52), ale nejsou uvedeny v seznamu citované literatury. Naproti tomu 

práce Huysseune (2006) uvedená v seznamu literatury není zmiňována přímo v textu 

disertace. V textu by také měla být odlišena citace publikací Smith, K. K. (2003) od Smith, M. 

M (2003). Citace Hanschuh et al., 2017 (str. 24) má být Handschuh et al., 2017. 

Na straně 19 jsou uvedena jména 6 autorů, ale nikoli reálné citace. Toto je zvláštní, 

obzvlášť je-li konstatováno, že obsáhlé práce těchto autorů „nelze nezmínit“. 

Je též škoda, že nikde není uveden celkový výčet materiálu (úhrn jedinců od každého 

druhu a rozdělení na jednotlivé velikostní kategorie a případné metodiky, které sloužily ke 

studiu), který byl v disertaci využit. 

 

Přes tyto poznámky (značně formální povahy) lze jednoznačně konstatovat, že 

předložená práce splňuje požadavky na doktorskou disertaci a doporučuji ji k obhajobě. 

 

 

V Praze, 29. října 2020 

 

RNDr. Tomáš Přikryl, Ph.D. 

Geologický ústav AV ČR, v. v. i. 


