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Školitelský  posudek na DP Simony Macháčové: 
Role Dlx genů v  odontogenez i a kraniogenez i bichira 

 
 

Práce Simony Macháčové navazuje na předchozí výsledky Martina Královiče o 
vývoji zubů bichira z naší vlastní laboratoře, při využití kompletního setu Dlx genů, 
které nám pomohl vyklonovat David Jandzik, když pracoval u nás a v laboratoři Clare 
Baker v Cambridge (UK). Simonina práce spočívala v topografické charakterizaci 
exprese těchto genů v zubních a obecně skeletálních tkáních u bichira, což mělo 
umožnit se vyjádřit k otázkám iniciace a morfogeneze zubů a porovnání typů dentice u 
bichira, jakožto i k obecně navazujícím odontologickým souvislostem. Předložená DP 
obsahuje i sumární versi tabulky normálního vývoje bichira, což samo o sobě nebylo 
jednoduché, neboť dříve jsme používali tři různé vlastní vývojové tabulky, v kterých 
jsem se já nikdy nevyznal, takže až teď máme konečně možnost plné a jednoduché 
homologizace našeho bichiřího embryonálního materiálu.  

Simona vypracovala velice zdařilou časoprostorovou charakterizaci 
odontogeneze bichira a pro tato tázání zpracovala přes sto jedinců metodou ISH, 
wholemount i na řezech, což je fenomenální množství, a dále také zpracovala nemálo 
dalších jedinců pro skeletogenezi, opět celkovostně projasněných, i na řezech. Simona 
toho nemálo udělala (viz též její presentace) a nemálo toho objevila: tak kupř. tabule 
2-5 z této práce zamýšlím v zásadě ihned použít pro pěkně zajímavé samostatné 
vědecké sdělení, neboť tato data týkající se iniciace zubních základů, kontextu 
otevírání úst a převelice detailní analýzy přirůstání zubních základů v orální dutině 
jsou naprosto prioritní a opravují a zjemňují i naše vlastní předchozí představy o těchto 
procesech. Na stranu druhou, zejména druhá půle DP už tak jedinečná není: 
charakterizace vývoje faryngeální dentice je spíše slabší, obrázky v tabulích jsou 
redundantní, rozdíly mezi jednotlivými „denticemi“ bichira, či mezi zuby vs. 
chuťovými pohárky nejsou nijak hluboce analyzované, spíše jen lehce načrtnuté, 
hlubší kontext chybí a o tom evolučním nemůže být ani řeč... Práci dále hendikepuje 
nedostatečně propracovaná literatura a nesčetně dalších záležitostí, na něž je mi až 
stydno poukazovat. 

Simona je jistě nadprůměrná studentka a její původní zájem o věc byl příkladu-
hodný: možná, že díky nám opravdu poznala, jak se dělá věda (jak sama píše 
v Poděkování), v labu byla, myslím, vyloženě dobrá, objela s námi několikero 
konferencí, byla i na jedné zásadní mezinárodní, dále pak kupř. aktivně odjela řešit 
detaily klonování genů za kolegou Shigehiro Kuraku do německé Kostnice atd, atp; 
nicméně, co znamená „work-finish-publish“ (abych opět citoval její Poděkování), tak 
to to se nikdy nenaučila a bojím se, že v tomto totálně selhala a selhává. Nikdy, co jsi 
pamatuji, nedodala poster či abstrakt včas, typická tak byla situace během finálního 
presentování na našem oddělení, kdy ostatní studenti už stáli u svých posterů, zatímco 
Simča ještě kdesi tiskla; pověstný vrchol pak nelze než nevidět v tom, že svou DP 
odevzdala napotřetí, přičemž ani teď jsem ji nedokázal přinutit, kupř., aby mi 



odevzdala zásadní kapitoly Výsledky + Tabule obrázků + Popis obrázků najednou – 
vždy něco chybělo; Diskusi či Úvod jsem tak měl možnost shlédnout až v odevzdané 
formě (sic!). Ani nikomu z labu nebylo dáno před odevzdáním nahlédnout do 
připravované DP, stále se čekalo, že se cosi ještě dopracuje, a to sama Simona mluvila 
o užasné konstelaci, kdy (bez titulů) kolega Romášek (se svými US kolegy 
v Boulderu) s ní může prodiskutovat Dlx geny, Soukup kontext zubů a Královič 
bichira – k něčemu takovému však žel nikdy nedošlo. Jak Simona sama trefně 
poznamenala při našem „četu“ v posledních minutách před „aplaudem“ této DP na 
SIS, ta práce je spíše k prolistování, než-li na čtení a svou vlastní versi DP mám 
proškrtanou až hanba a popsanou poznámkami, za mnohé z nichž by mi p. děkan opět 
odepřel kus platu a to tentokráte možná i na delší dobu. Ve finální DP je tak vidět 
původní zájem Simony o věc snad jen v kapitole Metodika, konkrétně v částech o 
hybridizaci, která je možná zbytečně dlouhá, ale jinak je pěkná a má dokonce jisté 
„vědecké“ ambice. Mé nemalé rozpaky nad předloženou DP snad také mohu ilustrovat 
na problémech s nalezením „vhodného“ oponenta – molekulární či vývojově-
biologické kolegy by jistě překvapilo, že se v práci nenachází téměř pražádná 
charakteristika Dlx genů a jejich funkcí; zubním kolegům jsem „odstřeloval“ studenty 
za prohřešky menší, než jsou k vidění zde; navíc úvody i diskuse „zubních“ kapitol 
patří mezi ty spíše hodně rozporuplné části (srv. sub-kapitola o evoluci zubů má dvě, 
slovy 2 citace!). Anatomové (jako kupř. kolega Roček) by zase nemuseli přežít 
„charakteristiky“ bichira, jako poznámky o jeho „žaberním“ koši. Protože však Doc. 
M. Buchtová z VF a AV ČR Brno, původně vybraná a oddělením schválená 
oponentka, onemocněla a nemohla tak sloužit, práce se nakonec dostala k oponování 
k Dr. Zahradníčkovi, který - jakožto místní odchovanec - snad/jistě docení práci na 
basálním modelovém organismu a přemnohé detaily, které Simonina práce přinesla; 
v konci konců si ještě stále pamatuji svá vlastní slova, když jsem Simonu lákal, že 
když rozklíčuje expresi všech 6-ti Dlx genů v zubech a její Dlx data vykáží D-V 
patrnost ve faryngu bichira, tak už jen toto bude na DP více než dostatečné. Olda je 
však především člen asi nejprestižnější zubní laboratoře v ČR (Centrum zubní 
excelence Dr. Peterkové) a zná tak z každodenní praxe odontologickou problematiku  
jako málokdo další. Mě, nešťastnému školiteli, tak nezbývá než doufat, že 
v předkládané DP nalezne a ocení ostrůvky pozitivní deviace a bude tak schopen tuto 
práci nahlédnout nějak nově a nezatíženě, což já sám po letech čekání možná už 
schopen nejsem.  
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