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Předložená diplomová práce má 61 stran, 25 obrázků a dvě tabulky. Seznam literatury má 66 
položek.  Diplomová práce je orientovaná  na studium zrakové dráhy a je členěná do dvou 
kapitol.  
První kapitola – Zraková kȏra rypošov  (41 stran) je zaměřená  na identifikaci zrakové 
korové oblasti ( V1) u podzemních mikroftalmických afrických rypošů (Fukomys anselli, 
Fukomys mechovii, čeleď Bathyergidae).  Kapitola je členěná do čtyř oddílů (úvod, metodika, 
výsledky , diskuse). V úvodu podává autorka literární přehled struktury očního bulbu a sítnice 
zástupců rodu Spalax a rypošů. Dále následují  literární údaje o thalamických zrakových 
jádrech a o zrakové korové oblasti těchto zástupců. Údajů o podkorových a korových 
zrakových strukturách u těchto zástupců je velmi málo a výsledky pokusů o identifikaci 
primární zrakové korové oblasti jsou rozporné.  
Podkorová aferentace  zrakové korové oblasti ale i dalších korových oblastí byla studována po 
korové aplikaci čtyř  retrográdně se transportujících fluorescenčních markerů u šesti zvířat. 
Interval přežití byl 7 dnů a do frontálních řezů zachycující zájmovou oblast (thalamus) byly 
zakreslovány neurony do nichž byly jednotlivé fluoroscenční markery z injikovaných 
korových oblastí  retrográdně transportovány. Materiál byl dále barven kresylvioletí podle 
Nissla  a  na myelinizovaná vlákna. 
Kapitola je uzavřena diskusí, ve které autorka konfrontuje vlastní nálezy s literárními údaji.  
Cílem první části  diplomové práce tedy byla identifikace primární zrakové korové oblasti u 
dvou druhů rypošů a prostudování thalamokortikální projekce do korových polí, kam byly 
markery aplikovány. 
V této kapitole autorka prokázala existenci přímých jednoneuronových thalamokortikálních 
projekcí ze zrakového thalamického jádra tj. z dorzálního jádra laterálního genikuláta, ale i 
z dalších thalamických jader. Vzhledem k položené otázce a k zaměření práce jsou 
nejcennější výsledky dosažené u zvířat F A6, FM 2, R 1 a R 3. U zvířete R 3 byl marker 
aplikován do somatosensitivní korové oblasti, do těsného sousedství zrakové korové oblasti. 
U těchto zvířat byl do kůry aplikován  pouze jeden nebo dva fluorescenční markery, přičemž 
jeden marker do  oblasti V I a druhý  marker  byl aplikován v dostatečné vzdálenosti od pole 
V I. V těchto případech bylo souhlasně prokázáno, že do korového pole V I směřují 
z laterálního genikuláta (z dorsálního jádra) velmi slabé projekce. Svědčí pro to velmi malý 
počet retrográdně značených neuronů v dorsálním, laterálním genikulátu. Přes malý počet 
značených neuronů bylo možné prokázat topografickou organizaci této projekce. 
Překvapujícím nálezem je velké množství značených neuronů v dalších thalamických jádrech 
a to zejména v nc. lateralis dorsalis, v nc. lateralis posterior, v nc. posterior a  v komplexu 
ventrobazálních jader.  Z těchto nálezů je možno u těchto savců usuzovat na výraznou redukci 
v thalamokortikálním úseku zrakové dráhy a její substituci zejména projekcemi z asociačních 
thalamických jader (LD, LP, nc. posterior). Projekce směřující do injikované oblasti VI 
z komplexu ventrobazálních jader a z některých jader mediálního genikuláta jsou 
pravděpodobně podmíněny difusí injikovaného markeru do sousední somatosensitivní, nebo 
akustické korové oblasti. Pro potvrzení existence thalamických projekcí z těchto jader do 
oblasti VI by byla zapotřebí  přesná rekonstrukce injikované korové oblasti, event. korelace  
s elektrofyziologickým pozorováním.  
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Mimo vlastní zaměření studie autorka prostudovala  organizaci thalamokortikální projekce po 
injekcích markerů do somatosensitivní a akustické korové oblasti, ale i do některých 
asociačních korových oblastí. Tím položila základ pro podrobnější studium 
thalamokortikálního systému u podzemních savců, s významně redukovanou zrakovou drahou  
a  s redukovanou primární zrakovou kůrou. 
Autorka prokázala  u obou zástupců rypošů odlišnou polohu primární zrakové oblasti, 
zejména ve srovnání se zástupci čeledě Soricidae (Catania et al. 1999). Podle předložených 
výsledků je oblast V I v kaudolaterální oblasti hemisféry buď kaudálně od oblasti S I, nebo 
byla zraková oblast zčásti obklopena oblastí S I a  přiléhala k auditivní oblasti A I. 
 
Druhá kapitola – Zraková ostrost echolokujících netopýrů (14 stran) je zaměřená na 
studium zrakové ostrosti u tří druhů echolokujících netopýrů. Kapitola je členěna obvyklým 
způsobem.  Autorka popisuje jejich somatické znaky, teritorium a nutrici. Pro stanovení 
zrakové ostrosti byly metricky analyzovány oční bulby, plocha sítnice a byl stanoven počet a 
densita gangliových buněk. Elektronmikroskopicky byl vyšetřován nervus opticus u kterého 
byl stanoven počet axonů. 
Autorka prokázala, že sítnice studovaných zástupců neobsahují centrální oblast se zvýšenou 
densitou gangliových buněk, ale jejich zvýšená hustota byla nalezena  spíše  v periferních 
sektorech sítnice (temporodorsální, temporoventrální). Z vyšetřovaných druhů měl nejlepší 
zrakovou ostrost M. myotis.  
 
Závěr.  
V obou kapitolách  disertace autorka předložila celou řadu nových výsledků, které dosud 
nebyly publikovány a které rozšiřují znalosti o lokalizaci primární zrakové  oblasti u rypošů a 
o její thalamické aferentaci. Významným nálezem je průkaz silné projekce z asociačních 
thalamických jader (nucleus  lateralis dorsalis, lateralis posterior a nc. posterior), které 
mniohonásobně převyšují projekce z rudimentárního laterálního genikuláta. 
 
U echolokujících netopýrů autorka předložila nové údaje o metrických charakteristikách 
očních bulbů a o densitě a distribuci gangliových buněk sítnice.Tyto údaje byly využity pro 
stanovení zrakové ostrosti u studovaných zástupců. 
 
Výsledky byly získány adekvátními, ale obtížnými metodikami, které autorka velmi dobře 
zvládla a v diskusi byly zařazeny do literárního kontextu. 
 
K práci mám následující připomínky a poznámky : 
 
Proč  autorka používala mnohočetné injekce markerů u jednoho zvířete zvířete  na př. u CA1.  
Výhodnější by byla injekce dvou maximálně tří odlišných markerů,  které se nepřekrývají. 
Jaká byla velikost trepanačního otvoru a plocha obnaženého kortexu, před aplikací markerů. 
Str. 16 - místo termínu  „ injekacia „  doporučuji  aplikacia nebo injekcia. 
Není uveden firemní zdroj fluorescenčních markerů. 
Na řezech thalamem znamená jedna tečka – jeden neuron ?? 
Str. 20 – není uveden literární zdroj barvení na cytochromoxidázu. 
Str. 23 –  místo formulace „dalšie projekcie FB vyústily“ – je přesnější další aferentace 
injikované korové oblasti byly v ....jádrech thalamu. 
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U obrázků hemisfér s lokalizací injekcí chybí barevný kód (obr. 7, 9, 11, 16). Při použití 
mnohočetných injekcí fluorescenčních markerů je třeba u jednotlivých injekcí uvést, která 
barva označuje příslušný marker.   
 
 
 
Předložená  diplomová práce splňuje podmínky pro získání  titulu „ Magister“  a hodnotím ji 
stupněm  - velmi dobře.    
 
 
 V Praze     12. září 2012                                              Prof. MUDr. R. Druga, DrSc. 
                                                                                      anatomický ústav 2. LF UK v Praze        
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


