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 Disertační práce Pavla Vopálenského využívá molekulárně biologický až 

komparativně genomický  přístup k řešení zásadních otázek týkajících se osvětlení evolučních 

historií "očí s. lato", s hlavním zřetelem k pečlivě vybranému modelovému druhu kopinatce 

B. floridae. Kopinatec, který pro celé generace zoologů představoval organismus vykazující 

basální znaky strunatců (Chordata), a o němž už Ernst Haeckel tvrdil, že je po člověku 

"druhým nejzajímavějším zvířetem", byl poměrně recentně sesazen z fylogenetické pozice 

sesterského taxonu obratlovců (Vertebrata) do snad ještě zajímavější pozice organismu 

vyjevujícího basální znaky všech druhoústých živočichů (Deuterostomata). Na každý pád 

však nedávná publikace draftu genomu kopinatce učinila z tohoto organismu ještě 

oblíbenějšího kandidáta jak pro nejrůznější komparativní genomické studie, tak i pro následná 

analytická srovnávání. Je zde mou velice milou povinností zmínit, že mezi nejvýznačnější 

laboratoře využívající tento organismus k práci na opravdu světové úrovni patří i Laboratoř 

transkripční regulace AV ČR, potažmo tedy i náš dnešní defendant, čehož je v konci-konců 

tato disertace dobrým důkazem.  

 Tato doktorská disertační práce je formálně koncipována příjemně klasickým 

způsobem, tzn., že už její průvodní část je napsána dostatečně kvalitně, takže funguje 

nezávisle od přiložených publikací, a že se tudíž nejedná jen o dnes čím dál častěji viděný 

"nutný" úvod ke "slepeným" originálním článkům, na které bývá kladen hlavní důraz. Tato 

průvodní část, mající cca 60 stran, obsahuje Úvod do problematiky, jasně definované Cíle 

práce, poměrně detailně popsané využité metodiky a klasicky deskriptivně pojaté kapitoly 

Výsledky a Diskuse. Autor seznamuje čtenáře s opsiny, transmembránovými proteiny, na 

nichž začíná transdukční kaskáda, zabývá se jejich strukturou a evolucí, stejně tak činí s 

transkripčními faktory Pax4/6, Otx, Rx a Prox. Ve své vlastní práci pak autor tyto faktory sám 

bioinformačně vyhledal v genomu kopinatce, zjistil jejich časoprostorovou expresi, po 

přípravě vlastní sady králičích protilátek tuto expresi potvrdil a u kopinatce odhalenou 

klíčovou koexpresi faktoru Prox/r-opsinu navíc dále otestoval i u bazální linie kroužkovců, 

"červa" r. Platynereis. Autora je (i v této části) třeba pochválit za příjemnou tematickou 

semknutost a technickou ucelenost: autor se zde umně pohybuje na poli moderní vědy tvrdě 



zaměřené na odsvětlení proximátních mechanismů a tak jsme svědky nejen detailní expresní 

analýzy konkrétních transkripčních faktorů, ověření topicity exprese pomocí vyrobených 

protilátek, ale v neposlední řadě i testování transaktivačních schopností pomocí 

luciferázových testů a navržení dalších, ještě  technicistnějších přístupů a analýz na dalších 

organismech. Vše dohromady pak autora jasně vede k modelu evoluce, kdy klíčová fáze 

transkripční regulace ur-opsinu (hlavně/mj.) pomocí Pax a Otx genů byla zachována i po 

duplikacích a nezávislých diversifikacích opsinů u dalších linií; je to tedy právě tento typ 

archetypální regulace, který můžeme považovat za onu "kontinuitu informace" představující 

tedy homologickou jednotku sledovatelnou napříč evolucí.  

 V přílohách disertace se pak nacházejí 3 publikované články, z nichž první 

(publikován v Genome Research 2008) je originální, široce multiautorský článek, který v 

přímé návaznosti na publikaci popisu a první analýzu genomu kopinatce se soustřeďuje na 

kontextové vyjevení vybraných aspektů genomu kopinatce a náš autor tam společně se svým 

školitelem byl zodpovědný za části týkající se opsinů. Druhý článek (publikován v PNAS 

2008), v němž tým vedený školitelem popisuje kamerová očka žahavce čtyřhranky r. 

Tripedalia, odhaluje typicky "vertebrátní" využití ciliární transdukční kaskády plus 

melanogenních pigmentů, čímž jasně implikuje nezávislé využití spřažených, ortologních 

genů různými liniemi živočichů (žahavci vs. vertebrata) v průběhu evoluce. Kolega 

Vopálenský se zde hlásí k přípravě cDNA knihovny a k následným fylogenetickým analýzám. 

Konečně třetí přiložený článek, podepsaný tentokrát pouze naším autorem a jeho školitelem 

(Phil. Trans. R. Soc. Lond B, 2009) je překrásné review pokrývající v zásadně témata této 

disertační práce, tedy genetické komponenty fotoreceptorů, stínících pigmentů, krystalinů a 

hlavně diskuse jejich opakovaného využití pro výstavbu očí u nejrůznějších organismů.  

 Je mou milou povinností konstatovat, že se mi předložená práce velice líbí; jediné 

nepřístojnosti, které jsem byl schopen odhalit, se týkají minuciozností typu zda-li můžeme 

považovat Darwina za "opravdový začátek evoluční biologie" (neptal bych se samozřejmě 

jinde, než právě na této katedře), či toho, že klád Olfactores (Vertebrata plus Urochordata) i se 

svým jménem není žádnou novinkou, neb tato hypotéza existuje minimálně od 70-tých let v 

pracech W. Jefferiese (viz Calcichordata). Tato disertace jako celek je navíc obecně psána 

nadprůměrnou angličtinou a tak nejen vzhledem k tomu, že předložené dílo obsahuje velice 

kvalitní publikace, mne nezbývá než dodat, že má role oponenta - jak ostatně vidno - je spíše 

formálního charakteru.  

 



Předložená práve vrchovatě splňuje podmínky pro udělení titulu Ph.D. a je mou ctí ji 

doporučit k obhajobě. 

 

V Praze, Mgr. Robert Černý, Ph.D. 


