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Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou vzniku zubních anomálií 

u jedinců s poruchami genů a je shrnutím výsledků vědecké činnosti Bc. Kateřiny 

Lochovské získaných během magisterského studia v Oddělení Teratologie, Ústavu 

experimentální medicíny AVČR, pod odborným vedením školitelky Mgr. Márie 

Hovořákové, PhD.

Diplomová práce je napsána v rozsahu 105 stran a má klasické členění. Autorka 

studovala vývojové vady dentice (zmnožení nebo chybění zubů a zubních hrbolků), 

mechanismus vzniku hyperodoncie, a impakt přítomnosti dvou typů genetického 

poškození jedince na morfologii jeho funkční dentice. Protože tento typ studií nelze 

z etických důvodů provádět přímo u člověka, použila zvířecí model – vývoj dentice u 

laboratorní myší s poruchami génů. Výsledky diplomové práce Bc. Kateřiny Lochovské

významně přispívají k porozumění obecným mechanismům, které se uplatňují během

normálního a patologického vývoje dentice na podkladě genetického postižení

Úvod práce je napsán v rozsahu 43 stran, a obsahuje fundovaný rozbor literárních 

údajů. Podrobně jsou zde uvedeny především základní informace týkající se stavby a 

vývoje zubů, a hlavních faktorů jeho molekulární regulace, výčet vývojových anomálií 

dentice, porovnání lidské a myší dentice a charakteristika modelu vývoje dentice u myši. 

Samostatná podkapitola je pak věnována problematice rudimentárních základů zubů, 

které byly během evoluce u myší potlačeny. Na závěr autorka představila dva typy myších 

mutant, jejichž dentici studovala.

Cíle a Hypotézy diplomové práce jsou stručně, ale výstižně definovány na straně 46 

a jsou rozděleny na dvě základní části týkající se studie prenatální a postnatální.

V části Materiál je specifikován původ kontrolních a mutovaných myší a jejich počty 

použité v postnatální studii (400 zubních kvadrantů) a prenatální studii (izolované epitely 

ze 345 embryonálních zubních kvadrantů).

V části Metody jsou podrobně uvedeny způsoby křížení myší s cílem získat 

požadované genotypy, metoda genotypování, popsány odběr a stádiování embryí, metoda

disociace zubního epitelu od mesenchymu. Mezi metodami je uvedeno také statistické 



zpracování dat, které bylo provedeno pomocí programu R 2.14.1 (freeware). Všechny 

uvedené metody si diplomantka osvojila a samostatně prováděla.

Kapitola výsledky a Diskuze je napsána na 36 stránkách a obsahuje rozbor výsledků 

dosažených při řešení diplomové práce. Hlavní dosažené výsledky získané během jejího 

magisterského studia jsou následující: 1. Časoprostorová dynamika signálních center 

během časného zubního vývoje se u všech studovaných genotypů mutantních myší lišila 

od kontrol. 2. Byl proveden experimentální průkaz, že nadpočetný zub vzniká revitalizací 

rudimentárního zubního primordia R2 a jeho signálního centra. 3. Byly determinovány 

nové zubní morfotypy tvářové dentice u myších mutant. 4. Byla nalezena zajímavá zubní 

anomálie u geneticky postižených myší – zmnožení hrbolků na lingvální straně stoliček, 

které lze hypoteticky vysvětlit pokusem o tvorbu náhradní dentice, jejíž primordia splývají 

se zárodky zubů dentice funkční.

Další kapitolou diplomové práce jsou závěry v rozsahu 2 stran, které ve vztahu 

k cílům práce shrnují dosažené výsledky disertační práce.

Kapitola Literatura je napsána standardně na 8 stránkách a obsahuje 122 

literárních odkazů.

Diplomová práce Bc. Kateřiny Lochovské má vysokou odbornou úroveň a obsahuje 

mnoho zajímavých a prioritních výsledků, které budou odpublikovány v prestižních 

odborných časopisech. 

Bc. Lochovská splnila vytčené cíle a prokázala, že úspěšně zvládla základy 

vědecké práci. 

Doporučuji diplomovou práci k obhajobě.
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