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Práce spadá do oblasti evoluční vývojové biologie (evodevo) a mapuje  korelaci některých 

univerzálních genetických determinantů očí se stavbou různých typů očí, a to u různých živočišných 

skupin; zvláštní pozornost pak je věnována kopinatcům, primitivní (a snad i archetypální) skupině 

v rámci strunatců.  

Těžištěm práce je rukopis mapující anatomii fotoreceptorů u kopinatce na jedné straně a genetickou 

výbavu, která stojí v pozadí a koreluje se stavbou těchto receptorů. Zjištěné poznatky pak autor vkládá 

do kontextu evoluce fotoreceptorů – a evoluce genetických nástrojů k tomu potřebných – u bilaterálií. 

Součástí práce jsou též 3 publikace publikované v impaktovaných časopisech: dvě multiautorové 

experimentální a jeden článek přehledný, napsaný spolu se školitelem. P. Vopálenský u všech těchto 

prací deklaruje svůj autorský podíl – předpokládám, že školitel tuto skutečnost ve svém vyjádření 

potvrdí. V tom případě konstatuji, že sama tato část disertace postačuje k tomu, aby autora 

kvalifikovala na titul. Ph. D. 

* 

Rukopisná část líčí požadavky na „minimální oko“ a jak se od tohoto archetypu odvíjí mnohost 

fotoreceptorů u různých živočišných skupin. Od dvou druhů fotoreceptorů (rhabdomerní a ciliární) se 

dostáváme na molekulární úroveň a seznámíme se se stavbou a evolucí opsinů, proteinů 

zodpovědných za záchyt fotonu. Opsiny  pak se na mnoho způsobů napojují na vnitrobuněčné sítě 

zajišťující zesílení a export signálu. 

Autor pak diskutuje genetickou „sadu nástrojů“ (tj. transkripčních regulátorů) nutných k položení 

základů oka a jeho diferenciaci. Tato sada je – navzdory polyfyletickému původu a obrovské 

rozmanitosti forem očí – poměrně konzervativní. Podrobně jsou rozebrány zejména proteiny Pax4/6, 

Otx, Rx a Prox. 

V další částí se autor soustřeďuje na modelový organismus Branchiostoma floridae a srovnává 

v některých případech se situací u kroužkovce Platynereis dumerilii). Mapuje heterogenitu jak 

zrakových receptorů, tak širokou paletu opsinů (20 typů bona fide proteinů). Aby mohl z této 

faktografie vyvozovat evoluční souvislosti, používá v zásadě dva okruhy metodických přístupů: 

(1) zkoumá, jak  jsou některé z těchto faktorů regulovány a nakolik je tato regulace evolučně 

konzervována; 

(2)  Srovnáváním sekvencí se pokouší příslušné proteiny (či jejich geny) umístit do kladogramů a z 

nich odvozovat na větvení evolučních linií. 



Používá k tomu sofistkované metody detekce transkripčních faktorů a jejich regulace – in situ nebo 

v buněčných kulturách. Jedním z hlavním výstupů jsou také protilátky, které autor připravil a 

používal. Zde musím zdůraznit, že metodicky je práce na špičkové úrovni. Studie vrcholí modelem 

evoluce regulačních propojení opsinů. 

* 

Je-li mým oponentským úkolem vypíchnout i věci, které autor mohl diskutovat do větší hloubky, 

vycházím ze skutečnosti, že páce byla podána u oborové rady Teoretická a evoluční biologie. 

Soustředím se proto na 2 teoretické otázky, navzájem související: 

(1) Promiskuita zapojení regulačních sítí, a to i u příbuzných linií. Má autor vysvětlení pro skutečnost, 

že „základní kameny“ fotoreceptorů (Pax, Otx, atd.) jsou v různých liniích zapojovány do sítí, které 

často budí dojem, že byly vytvořeny jaksi ad hoc? 

(2) S tím souvisí otázka propojující úroveň těchto molekulárních regulací s formou (a morfogenezí) 

oka. Nepochybně existují silné korelace mezi oběmi úrovněmi, ovšem jak jsou tyto úrovně propojeny 

zůstává zatím nepochopeno. Má autor představu (třeba soukromou, jak obě úrovně souvisí? 

* 

Závěrem konstatuji, že autor v práci prokázal vysokou odbornou erudici a nic nebrání tomu, aby jeho 

práce byla komisí přijata. 
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