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Fyziologie speciálních zrcadlových očí měkkýšů, korýšů a hlubinných ryb 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo shrnout dostupné literární údaje o stavbě a funkci tzv. zrcadlových očí, 
tedy očí, u kterých je obraz na sítnici tvořen mechanizmem odrazu od reflexní plochy, nikoli 
lomem, jak bývá běžné. Práce rovněž obsahuje stručný exkurz do zrakové ekologie 
hlubokomořských živočichů a stručné pojednání o teleskopech inspirovaných stavbou očí 
korýšů. 
 

 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je klasicky členěna. Po úvodu, ve kterém autorka pojednává různé typy očí a optické 
peripetie spřažené se zaostřením obrazu ve vodním a terestrickém prostředí, následuje 
stěžejní kapitola popisující strukturu a funkci zrcadlových očí u jednotlivých modelových 
druhů mlžů, korýšů a ryb. Poté je zařazena „smyslově ekologicky“ laděná kapitola o vidění 
v hlubokém moři a kapitola stručně pojednávající technické aplikace inspirované strukturou 
zrcadlových očí. V diskuzi pak autorka objasňuje, proč jsou oči založené na odrazu světla 
vhodným řešením pro prostředí s nízkou intenzitou světla. Následuje závěr shrnující hlavní 
aspekty problematiky. 

 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Použité literární zdroje jsou více než dostatečné (autorka cituje množství literatury pro 
běžného oponenta obtížně spočitatelné) a jsou správně citované. Pokud mohu soudit, nejsa 
odborníkem na zrcadlové oči, literární zdroje zvolené k podpoře jednotlivých tvrzení jsou 
velmi vhodně voleny.  

 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje původní výsledky. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je výborná. Celé dílo je psané prakticky bezchybnou angličtinou. 
Práce je formulovaná stručně a pregnantně. Obzvláště oceňuji, že se autorka vyvarovala 
„slovansky rozkošatělým“ větným vazbám a i poměrně komplexní témata s přesahem do 
fyziky pojednává způsobem srozumitelným zvídavému středoškolákovi, jakož i laickému 
biologovi zaměřenému řekněme na systematiku motýlů.  
Práce je přehledně členěná a formálních nedostatků je minimum (našel jsem jednu chybnou 
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citaci – Partridge et al. 2014; dvě nevysvětlené zkratky – Go, resp. Gq-protein; použití 
termínu exhibitory namísto excitatory – str. 17). 
 
Je škoda, že se autorce nepodařilo, patrně z důvodů prostorových limitů, do práce včlenit 
více obrázků. Obrázky očí hřebenatek, korýšů a hlubokomořských ryb jsou zdobné, a i malý 
obrázek často vydá více informace než zevrubný anatomický popis. 
 
Závěr je poměrně dlouhý a klidně by snesl název shrnutí. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Předloženou práci bylo radost číst. Autorka v ní jednoznačně splnila vytčené cíle a 
prokázala schopnost samostatné a kritické práce s literaturou. Výsledné review je jak po 
stránce obsahové, tak formální velmi zdařilé. Autorka prokázala velmi dobrou znalost 
původní literatury. Práce je navíc psána anglicky, velmi úsporně a s nadhledem. 
 
Práce jednoznačně splňuje kritéria na obdobnou práci kladená. Proto ji vřele doporučuji 
k obhájení a kladnému hodnocení.  

 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
1) Na straně 4 uvádíte: „The first two stages (evolution of molecular components and of cell 
structures) follow concept of ‘tree thinking’ – a complex network, while the second two 
processes (evolution of cell types and organ shapes) follow a linear evolutional model – 
gradual progression (Nilsson, 2009; Plachetzki & Oakley, 2007).“ 

 
Můžete toto tvrzení blíže vysvětlit? Zvláště pak bych rád slyšel Váš názor na myšlenku 
lineárního/graduálního progresu v evoluci. 

 
 

2) Na straně 21 diskutujete otický aparát nutný k vytvoření obrazu na sítnicových buňkách u 
naupliové larvy rodu Notodromass. U této larvy je však sítnice tvořena z 9, respektive 18 
světločivných buněk. Je možné s tak nízkým počtem receptorů hovořit o obrazovém vidění 
(image forming vision)? 
 
 
3) Na straně 27 uvádíte: „The photoreceptors of mesopelagic organisms are often arranged 
in many layers – rods multibanks. The multibanks may work as a spectral filter and therefore 
improve sensitivity of the eye, …“  
 
Můžete vysvětlit, jak by měl zmíněný filtr fungovat? 
 
 
4) V celé práci se zaměřujete především na optický aparát zrcadlových očí. O stavbě sítnice 
a centrálních zrakových center se zmiňujete jen okrajově. Do jaké míry je toto podmíněno 
Vaším zaměřením a do jaké absencí relevantních informací v literatuře?  
 
5) Čím se chcete zabývat v návazné diplomové práci?  

 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
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