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 BP Martina Kocourka "Vývoj svalové soustavy zadní končetiny žab a její inervace" si 
kladla za cíl "poskytnout přehled současných poznatků, shrnout je a případně nalézt vhodný 
směr budoucího bádání". Je docela dobře možné, že autor si tyto cíle pro sebe splnil, tzn. se 
opravdu snažil nastudovaním literatury se zorientovat v tématu, nicméně jakožto recenzent z 
jeho orientace nijak nadšený nejsem. 
 Přestože formální úrověň není špatná, vlastní text se nachází na 13-ti stránkách, v práci 
najdeme jen 3 obrázky, jedno schema a jednu tabulku, což je na takovéto "grafické" téma 
hodně málo. Přestože se práce jmenuje [ ], v práci se překvapivě nedočteme, kolik má žabí 
končetina svalů, jak jsou tyto inervovány a existuje-li a jaká je diversita v těchto znacích. 
Navíc je jako "modelový druh" hrdě využíván rod Eleutherodactylus, který má přímý vývoj a 
jehož "pulci" tak spíše připománají "larvy salamandrů" vznikající na obrovské žloutkové 
kouli. Autor nás však ani v tomto případě neinformuje, jak vypadají svaly a inervace 
končetiny "eleuterodaktylů" a jak a jestli se tyto odlišují od vzoru u výrazněji 
metamorfozujicích žab, či u ostatních tetrapod. Ví autor něco o podobných rozdílech?!?   
 Literárních zdrojů cituje autor 36, což není mnoho a hlavně a především mnohé 
zásadní chybějí, což se viditelně podepisuje na autorových (ne)znalostech. Autor sice v 
osobním rozhovoru tvrdil, že zná a použil relevantní zdroje typu WOS či PubMed, nicméně 
nikdy neviděl standartní učebnice vývojové morfologie (Kardong, Liem) či výv. biologie 
(Gilbert), což je u takového tématu značně neočekávané. Na jednu stranu má tak autor snahu 
popisovat vznik kosterního svalstva téměř od zygoty avšak s vynecháním struktur jako je 
Newkoopovo centrum, či organizátor, pouze s odkazem na dvě molekuly (vytržené z 
kontextu), jakými jsou VegT a Wnt11, naopak o klíčových molekulách, identifikujících 
vznikající svaly (Myf5 či MyoD), které jsou navíc standartně využívány k visualisaci 
vznikajícících svalů, se nedovíme nic. Vývoj vlastních kosterních svalů pletence dolních 
končetin (mimojiné hlavní téma BP) je strašně povrchní. Autor se podle mne ani nesnažil jít 
na molekulární úroveň a spokojil se se suchým konstatováním, že tyto otázky do budoucna 
molekulární biologie vyřešsí. O vývinu svalů na modelovém organismu X. laevis referuje dle 
článků z let 1975 a 1977 a "drze" tvrdí že nic novějšího neexistuje. Nepřekvapí tedy, že tvrdí 
(explicitně viz kupř. abstrakt), že původ svalstva na končetinách je nejasný. Kolega Krylov, 
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který tyto záležitosti vyučuje v rámci základní přednášky výv. biologie mi potvrdil, 
že by z takového studenta radost opravdu neměl. Vůbec předpokládám, že autor se tématu 
nevěnuje příliš dlouho, jinak bych totiž očekával, že prošel alespoň základní přednáškou a 
cvičením z histologie. Kapitola "Historie zobrazovacích metod" a "Metody vizualizace" však 
autora jednoznačně usvědčují, že tyto přednášky nenavštěvoval. Bez těchto znalostí pak už 
nepřekvapí, že autor mnohde srovnává nesrovnatelné (viz metody) a vyvozuje z mylných či 
nepochopených předpokladů (viz funkční heterogeneita svalů (mladé/staré) vs. případný dvojí 
embryonální původ svalů).  
 Jazyková úroveň je obecně velmi dobrá, abstrakt je však psán v opravdu hodně špatné 
angličtině, kde si zvláštní pozornost zaslouží systematická záměna slov "vývin " a "evoluce", 
což u práce, kde se očekává právě analýza developmentálních dat a následné evoluční 
interpretace, hodně překvapí. Nejen tady mi zásadně chybí zásah školitele či konzultanta, kteří 
tuto část jistě nečetli; nicméně v obecnějši rovině i na jiných místech překvapí, že nic 
nenamítali proti nijak vysoké kvalitě podávaných informací. 
 
 Autor měl zjevnou snahu se s tématem vyrovnat a zorientovat se v něm, obecně 
nepříliš vysoká kvalita textu může snad být omluvena jen časovým omezením a slušely by mu 
ještě tak dvě kola oprav. Jako oponentovi se mi totiž zdá, že procesy vývojové morfogeneze 
svalů a nervstva představují pro autora spíše desítky let neprobádané mystérium než-li pevný 
základ pro přípravu vlastního diplomního projektu. Jinak oceňuji vůbec zájem o toto téma a 
viditelný autorův entusiasmus, neboť autor této BP je výrazně rozumnější tvor, než by si 
nebohý recenzent mohl myslet čistě po přečtení tohoto díla. Autorovi ještě na konec 
doporučuji se zameřit na vnitro-/ i mezidruhovou diversitu svalů a nervů (viz. Přikryl et al 
2009), které míní sledovat ve vývoji, komparovat a homologizovat, na detailní prostudování 
prací, které opravdu využily inervace k homologizování elementů podobného systému (vs. 
funční konvergence), dohledat, co se o vývoji končetinových svalů opravdu ví (viz Kardong, 
Gilbert) a při hledání článků na téma vývinu svalů se zaměřit na články popisující aktivitu 
genů jako Myf5 či MyoD apod a detailně prohledat standartní webové stránky typu 
xenbase.org apod. 
 
Robert Černý, 3. 6. 2010 


