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Diplomová  práca Mareka  Romáška  o morfogenéze  orálneho  skeletu mihule  a jej  význame  pre 

evolúciu  čeľustí  stavovcov  rieši  aktuálnu  tému  a jej  prípadné  publikovanie  v kvalitnom 

vedeckom periodiku by sa nemalo stretnúť s vážnejšími problémami. Práca má vďaka spojeniu 

čiastočne organogenetického a histologického prístupu so štúdiom expresie vývinových génov 

a diskutovaniu  výsledkov  v evolučnom  kontexte  výrazne  integratívny  charakter.  Formálnemu 

hľadisku  práce  v podstate  niet  čo  vyčítať,  práca  spĺňa  všetky  nároky  kladené  na  diplomové 

práce.  Kvalitné  obrazové  prílohy,  celkové  grafické  spracovanie  a  zanedbateľné  množstvo 

editačných a typografických chýb poukazujú na svedomitosť autora pri jej finalizácii. Diplomová 

práca je napísaná v anglickom jazyku a napriek istým drobným a zriedkavým nedostatkom (napr. 
nie úplne konzistentné používanie členov, nesprávne minulé príčastia slovies či plurál substantív, nevhodne použité 

predložky,  nesprávna  vetná  stavba)  sa  domnievam,  že  kvalita  jazyka  a štýlu  spolu  s  pestrosťou 

vyjadrovania  by  boli  ocenené  aj  vzdelaným  rodeným  užívateľom  angličtiny.  Autor  v práci 

priniesol  originálne  poznatky,  diskutoval  ich  kriticky  s publikovanými  prácami  a načrtol  aj 

modifikácie k súčasným hypotézam o veľkej zoologickej téme – evolúcii čeľustí stavovcov. 

Keďže som ako máloktorý oponent mal unikátnu možnosť s diplomantom stráviť istý čas 

v laboratóriu, v ktorom bol krátkodobým hosťom, môžem ctenej komisii prezradiť dojem, ktorý 

v laboratóriu Marek Romášek zanechal, a síce že je mimoriadne talentovaným, zručným, rýchlo 

sa učiacim, jazykovo, osobnostne a, v neposlednom rade, aj vysoko spoločensky disponovaným 

adeptom  akademickej  kariéry.  V prekvapivo  krátkom  čase  je  schopný  hlbokého  teoretického 

vhľadu  do  problematiky,  praktického  zvládnutia  rôznorodých  laboratórnych  metodík 

a v konečnom  dôsledku  aj  generovania  robustných  dát  –  to  všetko  v časovej  súčinnosti  so 

stopovaním na dvoch kontinentoch či hrou na gitare a spevom v baroch amerického západu. 

Hoci  nepochybujem,  že  kvalita  diplomovej  práce  je  najmä  zásluhou  samotného 

diplomanta,  cítim  istú  potrebu  vyjadriť môj  obdiv  a uznanie  aj  školiteľovi  a prostrediu,  ktoré 

svojim študentom buduje a ktorého vplyv je v charaktere výskumu aj spôsobe jeho prezentácie 

citeľný. 

Napriek tomu, že môj posudok nadobudol isté charakteristiky laudácia, mám aj niekoľko 

kritických pripomienok k diplomovej práci a otázok na jej autora: 

 Vo veľmi podrobnom a detailnom opise metodiky som našiel aj ojedinelé slepé miesta, kde by 

prípadný  snaživý  falzifikátor  mohol  tápať  ako  ďalej  (chýba  napríklad  opis  extrakcie  plazmidu 
z transformovaných baktérií, na viacerých miestach chýbajú použité koncentrácie reagencií napr. cDNA pri PCR 



amplifikácii, ribopróby pri hybridizácii, ale nedozvieme sa napríklad ani teplotu, pri ktorej bol vyvíjaný expresný 

signál). 

 Mierne problematicky sformulovaný sa mi zdá druhý cieľ práce, teda vysledovanie histogenézy 

a morfogenézy  mukrochupky  z nediferencovaného  mezenchýmu  do  štádia  diskrétnych 

skeletálnych  elementov  –  je  možné  mukochrupkové  elementy  40‐dňovej  larvy,  teda 

najstaršieho analyzovaného štádia, považovať sa diskrétne a s ukončenou morfogenézou? Aká 

je  spojitosť  medzi  týmto  skeletom  a orálnym  skeletom  post‐metamorfických  štádií  mihúl? 

V tejto súvislosti mi v práci trochu chýba schematický viacpohľadový náčrt mukochrupkového 

skeletu  rekonštruovaného  z diplomantových  rezov  –  myslím,  že  pre  väčšinu  čitateľov  je 

pomerne náročné zorientovať sa v  jednotlivých  jeho častiach  len podľa rezov a povrchových 

SEM vizualizácií. 

 Autor v práci rovnaké štruktúry nazýva raz trabekuly, inokedy parachordália. Domnievam sa, 

že to, čo zväčša nazýva trabekulami, sú v skutočnosti parachordálne chrupky. Mýlim sa? 

 Prečo  sa  podľa  autora  chrupky  žiabrových  oblúkov  nefarbia  metachromaticky?  Na  jednom 

mieste  autor  dôvodí,  že majú minimum  extracelulárnej  hmoty,  ale  ako  obstojí  toto  tvrdenie 

v súvislosti  so  silnou  afinitou  alciánovej modrej  pri  farbení  in  toto?  Aj morfologicky  takmer 

identické chrupky lariev žiab či rýb sa toluidínovou modrou aj azúrB/eozínom farbia zreteľne 

fialovo.  Nakoľko  teda  môžeme  dôverovať  miestami  až  absolutizovanému  kritériu  pre 

rozpoznanie  diferencovanej  mukochrupky  na  histologických  rezoch  na  základe 

metachromatického  zafarbenia?  Na  tomto  mieste  poznamenávam,  že  je  škoda,  že  autor  do 

práce nezaradil aj ilustratívne fotografie chrupiek iných stavovcov; laboratórium jeho školiteľa 

určite disponuje mnohými. 

 Myslím, že časť diskusie o problematickej identite analyzovaných génov v práci nemusela byť, 

ak  by  sa  autor  nespoliehal  na  všeobecne  veľmi  nespoľahlivé  anotovanie  génov  podivných 

živočíchov  v Ensembli,  ale  realizoval  by  rýchlu  fylogenetickú  analýzu  a/alebo  by  overil 

synténiu  získaných  fragmentov  DNA.  Je  možné,  že  mu  to  nikto  v hosťujúcom  laboratóriu 

neporadil??? 

 V diskusii  o identite  véla  mi  chýba  podrobnejšia  zmienka  o význame  expresie  anteriórnych 

Hox génov – hox‐negatívny charakter je spomenutý len veľmi okrajovo v nasledujúcej kapitole. 

Kde  je  teda  anteriórna  Hox  hranica  bezčeľustnatcov  a čeľustnatcov  a čo  nám  to  naznačuje 

o možnej homológii daných elementov? 

 Autor sa tak trochu motá okolo, ale explicitne nepriznáva: považuje mediálne vertikálne závesy 

véla  za  pozostatok mediálneho  oro‐faryngeálneho  skeletu  a pokladá  to  spoločne  s  expresiou 

transkripčného faktora Barx v celej oblasti véla za podporný argument pre Mallatovu hypotézu 

o existencii  mediálneho  a laterálneho  skeletu  spoločného  predka  bezčeľustnatcov 



a čeľustnatcov?  Aký  je  autorov  názor  na  možnú  existenciu  ďalších  mediálnych  pozostatkov 

skeletu  u mihúl?  Oponent  z vlastnej  skúsenosti  vie  o afinite  alciánovej  modrej  k  mediálnym 

žiabrovým  „lúčom“  –  čo  si  myslí  diplomant  o možnom  skeletogénnom  charaktere  týchto 

štruktúr? Ako by ich u amocétov, ktoré študoval, charakterizoval z histologického hľadiska? 

 Analýza vývinových génov v práci je výsledkom obmedzujúceho prístupu kandidátskych génov 

– vedel by diplomant ctenej komisii v rýchlosti nadizajnovať výskum založený na  inom, dnes 

veľmi  sexi  prístupe?  (tvárme  sa,  že  pre  tieto  účely  disponujeme  v podstate  neobmedzenými  grantovými 

prostriedkami) 

 

Je  zrejmé,  že  moje  spomenuté  výhrady  k práci  sú  minoritného  charakteru.  V zmysle 

horeuvedeného celkového hodnotenia, teda súhlasím s umožnením obhajoby diplomovej práce 

Mareka Romáška a hodnotím ju klasifikačným stupňom 1 (=najlepší možný). 
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