
Školitelský posudek na diplomovou práci Bc. Zuzany Miklušové – Neuromorfológia zrakového 
systému mikroftalmických cicavcov so zameraním na identifikáciu zrakovej kôry rypošov čeľade 
Bathyergidae a zrakovú ostrosť echolokujúcich netopierov 

Rypoši čeledi Bathyergidae jsou striktně podzemními hlodavci. Žijí v systémech tunelů, které jsou 
izolovány od nadzemního prostředí krtinami, a živí se geofyty. U většiny druhů je nadzemní aktivita 
omezena na vzácné události, jakými jsou disperze a vyhledáváni partnera pro rozmnožování. 
Vzhledem ke striktně podzemnímu způsobu života je překvapivé, že jejich zrakový systém je 
podstatně lépe vyvinut než například u slepců, krtků nebo zlatokrtů. Mají malé, ale normálně 
organizované oči a mozaikovitě redukovaný centrální zrakový systém. Nízká zraková ostrost a 
redukce některých zrakových subsystémů zajišťujících lokalizaci objektu ve zrakovém poli a stabilizaci 
obrazu na sítnici během pohybu naznačují, že rypoši nejsou schopni se orientovat zrakově při pohybu 
nad zemí. Mozaika fotoreceptorů (nízká hustota tyčinek s širokými vnitřními a vnějšími segmenty a 
relativně vysoký počet čípků a především unikátní dominance S čípků) pak naznačuje, že nejsou 
adaptováni na vidění za nízkých intenzit světla. Zrakový systém rypošů se tedy nezdá být adaptován 
ani na vidění v podzemí, ani pro orientaci nad zemí. Nejnovější studie naznačují, že hlavní funkcí 
zrakového systému rypošů je lokalizace poškození systému nor. Funguje tedy jako jakýsi anti-
predační systém včasného varování. Dosud však nebyla spolehlivě identifikována primární zraková 
kůra (V1), tedy neurální substrát pro obrazové vidění (image-forming vision). Úkolem Zuzany 
Miklušové bylo 1) lokalizovat primární zrakovou kůru a 2) ověřit, zda je genikulo-striátní dráha (dráha 
ze zrakového centra v thalamu do V1) retino-topicky uspořádána a může tedy efektivně analyzovat 
obraz vznikající na sítnici. 

Vzhledem k tomu, že zadané téma bylo experimentálně náročné a hrozilo, že se nepodaří 
identifikovat primární zrakovou kůru, řešila Zuzana paralelně ještě záložní téma, jehož úkolem bylo 
na základě hustoty gangliových buněk a velikosti oka stanovit maximální teoretickou mez zrakové 
ostrosti u tří druhů netopýrů čeledi Vespertilionidae.  

Detailní kritické zhodnocení předloženého spisu přenechám oponentovi a omezím se zde na celkové 
zhodnocení práce a přístupu studenta k řešení problematiky.  

Dosažené výsledky: Zuzana během své diplomové práce zvládla paletu experimentálních technik: 
počínaje stereotaktickými operacemi a retrográdním značením nervových drah a analýzou elektron-
optických preparátů konče. Osvojila si též základy neuroanatomie hlodavců. Kromě toho získala řadu 
zajímavých a publikovatelných výsledků (předpokládám, že dosažené výsledky se stanou vbrzku 
součástí dvou publikací). Za nejdůležitější výsledky považuji následující: Zuzaně se podařilo 
identifikovat a lokalizovat primární zrakovou kůru u dvou druhů rypošů – tato se nachází pro 
hlodavce v nezvyklé kaudo-laterální pozici. Injikace různých tracerů navíc potvrdily retinotopické 
uspořádání geniculo-striátní dráhy. Zraková kůra rypošů tedy může sloužit k obrazovému vidění. 
Navzdory našim očekáváním však Zuzana také experimentálně doložila, že oblast považovaná za 
primární zrakovou kůru dostává silnou aferentaci z multimodálních, asociačních jader thalamu – nc. 
lateralis dorsalis, nc. lateralis posterior a nc. posterior). Tyto projekce byly ve všech případech (tj. u 
všech experimentálních zvířat) podstatně silnější než projekce z dorsálního genikulátního jádra. Tento 
výsledek lze interpretovat dvěma způsoby: V1 je velice malá a oblast vysoké cytochromoxidázové 
aktivity tentativně považovaná za V1 obsahuje též asociační kůru procesující multimodální a 
akustické informace. Alternativně může samotná V1 procesovat multimodální informace. V každém 



případě jsou zraková kůra a procesování zrakové informace u rypošů čeledi Bathyergidae značně 
redukované.  

Zuzanou provedený odhad maximálních mezí zrakové ostrosti nepodpořil náš předpoklad, že 
netopýři lovící z povrchů (Plecotus auritus a Myotis myotis) mají vyšší zrakovou ostrost než vzdušní 
lovci (Nyctalus notula). Nicméně velmi zajímavým výsledkem této části předložené práce je, že druhy 
s menším okem a tedy s menším faktorem zvětšení obrazu na sítnici kompenzují tento hendikep vyšší 
hustotou gangliových buněk. Výsledkem je obdobná, avšak poměrně nízká zraková ostrost u všech tří 
studovaných druhů. 

Formální úroveň práce: Práce je po formální úrovni zdařilá a obrazově dobře dokumentovaná (i když 
si lze představit více doprovodných obrázků histologických řezů). Na práci se podepsal fakt, že Zuzana 
„vyrvala tajemství matce přírodě z lůna“ takřka v hodině dvanácté a na sepsání práce pak bylo již jen 
minimum času. Přesto tento nelehký úkol Zuzana zvládla nad očekávání dobře. Nicméně anatomický 
popis v kapitole 1.3 je velmi stručný, místy až minimalistický. Totéž platí o diskuzi. Nicméně autorka 
se v těchto kapitolách nedopouští zásadních chyb ani formulačních prohřešků. 

Motivace studenta: Do řešení diplomové práce se Zuzana pustila poměrně vlažně a dlouho jsem si 
nebyl jist výsledkem celého projektu. Její motivace se s přibližujícím termínem odevzdání diplomové 
práce kontinuálně zvyšovala a v posledních měsících (řekněme v posledním půl roce) jsem byl s její 
prací vysloveně spokojen. Nezbývá než doufat, že po obhájení diplomové práce neupadne do letargie 
a nabyté tempo práce si podrží i v průběhu postgraduálního studia. 

Celkové hodnocení: Předloženou diplomovou práci považuji za bezproblémovou. Zuzana 
jednoznačně prokázala schopnost samostatné vědecké práce. Získala zajímavá a publikovatelná data. 
Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. Práci doporučuji k obhájení a 
kladnému hodnocení. 
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