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Školitelský posudek na DP Marka ROMÁŠKA: 
Morfogeneze orálního skeletu mihule ve vztahu k evoluci čelistí 

 
Předložená DP je suverénní a výjimečná stejně jako její autor. Marek systematicky analyzoval 
morfogenezi (tedy povstávání tvaru) skeletálních elementů mandibulárního oblouku mihule, aby se 
posléze mohl vyjádřit k evoluční "stejnosti" resp. k odlišnostem těchto struktur od elementů čelistí nás 
(čelistnatých) obratlovců. Pomocí SEM nejprve detailně analyzoval vznikání orálních a faryngeálních 
prostor mihule: právě zde, po namigrování mesenchymatických buněk původem jak z neurální lišty, 
tak i mesodermu, dochází ke kondenzaci zvláštní vyplňující skeletální tkáně, tzv. mukochrupavky. 
Identita mukochrupavčitých elementů je však nanejvýš enigmatická a v minulosti se autorům nedařilo 
jednoznačně určit jejich afinitu ani k materiálu dermálních štítů pancířnatých ryb, ani je jednoznačně 
homologizovat s konkrétními elementy čelistí. Tyto "elementy" mají během celé ontogeneze i přes 
období metamorfózy značnou dynamiku a jsou díky své "beztvarovosti" způsobené jejich 
polobuněčnou strukturou špatně definovatelné a vůbec uchopitelné. Jejich topografická pozice v rámci 
mandibulárně-hyoidního oblouku, jakožto i jejich funkce v příjmu potravy však ukazují na elementy 
čelistem obratlovců minimálně silně analogické.  
 Marek po iniciální analýze orálních prostor mihule navštívil za pomoci financí z našeho grantu 
a za přispění Fondu Mobility spřátelenou "mihulí" laboratoř v Boulderu (CO, USA), kde se během cca 
2 měsíců naučil klonovat geny a připravovat si značené proby pro hybridizace, jakožto i používat tuto 
techniku určenou k topografické analýze exprese molekulárních faktorů. Analýzou těchto "markerů" 
(např. MA2, Endr, Twist, Aggrecan, některé se Sox genů) se mu postupně podařilo identifikovat 
jednotlivé subpopulace mesenchymu a tím rozklíčovat složení často složitých elementů 
mukochrupavky (viz kupř. velum). Následně Marek (už na našem pracovišti) detailně popsal a 
analyzoval dynamiku vzniku mukochrupavek na vlastních tenkých řezech a srovnal ji se vznikem 
"normálních" buněčných chrupavek jak v přední části hlavy, tak ve faryngeálním aparátu mihule. 
Tuhle analýzu - kterou jsem já sám měl udělat už před mnoha lety - provedl na přesně po sobě 
jdoucích stadiích, kde všechna embrya precizně analyzoval ve 3 rovinách řezu, takže se v jeho 
materiálu dá lehce dohledat ontogenetická dynamika každého skeletálního elementu. Tento velký kus 
poznání dokázal Marek do své DP vepsat na několika málo deskriptivních panelech, kde je vždy 
zobrazeno jen to nejdůležitější. Krásné a navídané!   

Představovaná DP tvoří pěkný a ucelený celek, a je přehledně organizovaná do kapitol a 
subkapitol s vlastním, krátkým inteligentním úvodem a konečným souhrnem. DP byla napsaná 
Markem naprosto samostatně v suverénní angličtině za (přibližně) měsíc: ve starší versi jsem odhalil 
jen asi tak dvě tři chybičky a mnohému jsem se ještě přiučil; obsahová i jazyková úprava jsou téměř 
bezchybné, odhalil jsem jen chybění citace svého vlastního článku + několik málo problémů s citací 
literatury.  

Z uvedeného vyplývá, že jsem spokojen až nadšen. Marek se za velmi krátkou dobu v tématu 
suverénně zorientoval a pro sebe si toho hodně objevil, jak lze mj. vidět i na literárním úvodu, kde v 
rámci interpretace klíčových historických momentů figuruje mnoho klasických prací německé, 
francouzské i ruské provenience (které Marek opravdu zná!), o moderních anglických článcích 
popisující detaily genetických regulačních sítí nemluvě. S Markem se spolupracovalo velmi radostně: 
ač jsme začali tento konkrétní projekt řešit poměrně pozdě, neměl jsem s ním v konci konců žádnou 
velkou práci. Marek si techniky objevoval od kolegů z laboratoře a průběžně se v nich zlepšoval; v 
Boulderu z něj byli kolegové vyloženě nadšeni a tak jsem se musel radostně smířit s tím, že Marek - 
bude-li pokračovat v biologickém bádání, bude už tak činit spíše v podhorském kampusu coloradské 
univerzity ve městě Boulder. Nezbývá mi tedy než poděkovat osudu za možnost s Markem pobýt a 
vám si dovoluji předložit jeho DP k pozornosti a samozřejmě k obhajobě. 
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