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Oponentský posudek k diplomové práci Bc. Zuzany Karpecké 

„Vývojová a strukturální analýza podobností mezi kalcifikovanými a rohovinovými 

zuby v ústech obratlovců“ 

Vypracovala: Mgr. Mária Hovořáková, PhD.  

Předložená diplomová práce Bc. Zuzany Karpecké se zabývá srovnáním struktury a vývoje 

kalcifikovaných zubů s rohovinovými ústními orgány u tří vybraných organizmů: mihulí, 

pulců žab a paprskoploutvých ryb. Autorka nalézá podobnosti jednak na úrovni morfologické 

a histologické, jednak na úrovni vývojové. Velmi zajímavé je zjištění, že i u rohovinových 

struktur se objevuje kondenzace mezenchymu ve formě jakési papily, což je odontogeneticky 

významná struktura popsaná u kalcifikovaných zubů. Zcela novým poznatkem je popis 

epitelové struktury připomínající zubní lištu, která propojuje jednotlivé zoubky u mihule 

potoční. Práce je vybavena úctyhodnou paletou obrazové dokumentace k výsledkům, která již 

ve zde prezentované formě rozhodně může sloužit i jako dostatečný podklad pro publikaci.  

Z formálního hlediska je předložená práce standardně členěná do kapitol, obsahuje český i 

anglický abstrakt plně vystihující náplň práce a na závěr soupis použité literatury čítající 91 

prací tuzemských i zahraničních, starších i recentních. Práce je velmi čtivě sepsaná celkově na 

84 stranách a obsahuje pouze zanedbatelné množství překlepů. 

V Úvodu práce a Přehledu literatury autorka zřetelně prokázala, že je schopna pracovat 

s literárními zdroji a tyto adekvátně použít a řádně citovat. Z formálního hlediska bych pouze 

upozornila, že je zvykem v případě vícenásobných citací citovat zdroje starší před novými, 

případně zdroje seřadit abecedně, což např. na str. 3 není a i dále v práci není způsob pořadí 

citací v závorkách vždy jednotný.  Na str. 11 je citován Formas a Brieva, 2003, v referencích 

však u těchto autorů lze najít pouze rok 2004. V referencích rovněž chybí citace Hillard, 2005 

citovaná na str. 68 a také Langill a Hall, 1993 citovaná na str. 72. Na str. 75 je uvedena citace 

Fraser a kol., 2011, avšak v referencích lze u tohoto autora najít pouze roky 2010 a 2012, 

obdobně na str. 76 autorka cituje Janvier, 2006, avšak v seznamu použité literatury figurují 

pouze roky 2013 a 2015. Pro příště autorce doporučuji použití např. funkce Endnote, se kterou 

by se většině těchto zbytečných nesrovnalostí dalo předejít. 

Za určitý nedostatek považuji absenci konkrétně uvedeného cíle práce. Z textu Úvodu sice lze 

vyčíst, že autorka chce analyzovat ústní ústrojí žabích pulců, mihulí a sumců krunýřovců a i 

samotný název práce je velmi výstižný, v textu však chybí jasně formulovaný cíl, na který je 

možné si odpovědět jeho splněním či nesplněním. 

V kapitole Materiál a metody, podkapitole Materiál, schází počty jedinců jednotlivých 

hodnocených organizmů. Z popisu lze sice dedukovat, že u některých (např. panak 

černoplutvý) byl z objektivních důvodů použitý jedinec jeden, ale např. u pulců žab kuňky 

východní, či u mihulí jsou v textu determinována pouze použitá odběrová vývojová stádia, 

počty zde již uvedeny nejsou. Pokud se uvedené stádium rovná jednomu použitému jedinci, 

bylo by dobré toto v práci vysloveně uvést, ideálně formou tabulky pro jednotlivé organizmy. 

Na str. 16 bych místo formulace „semitenké“ řezy použila „polotenké“. Na str. 17 v závěru 
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kapitoly Materiál a metody se v práci nachází seznam zkratek, který však na základě 

přečteného obsahuje pouze výčet zkratek použitých v obrázcích. Osobně bych autorce 

doporučila uvést seznam všech zkratek použitých v diplomové práci (včetně například m. – 

mihule, PFA – paraformaledehyd a jiných) hned za obsahem práce. Vysvětlení jednotlivých 

zkratek použitých v obrázcích by bylo vhodné navíc uvést také přímo u konkrétních obrázků 

ve vysvětlivkách (např. již na str. 5 je Obr. 1, kde jsou tyto zkratky používány, vysvětleny 

jsou však až na str. 17). Pro čtenáře tato atypická lokalizace vysvětlivek zkratek k obrázkům 

trochu komplikuje orientaci v obrázcích, které dokumentují výsledky a na kterých je 

předložená práce postavená. 

Kapitola Výsledky obsahuje podrobný výčet všech autorčiných zjištění, popis morfologických 

struktur, histologickou analýzu a podrobnou obrazovou dokumentaci, kterou hodnotím velmi 

pozitivně. Zde bych pouze uvedla, že je obvyklé odkazovat na obrázky v textu v pořadí 

jednak číselném, ale také v pořadí abecedním, tj. např. odkaz na Obr. 6B uvedený na str. 18 

by neměl předcházet odkaz na Obr. 6A, který je až na str. 19.  Na str. 20 autorka odkazuje na 

obr. 1D, který ovšem neukazuje mihuli, jak je psáno v textu, ale obojživelníka Pleudodeles 

waltl. Na Obr. 8 a 9, dále také u obrázků 11 a 12 je použito barev ke zvýraznění určitých 

struktur, což zejména u obrázků 8 a 9 zcela překrývá ukazovanou strukturu. Doporučila bych 

spíše využití arrowheadů nebo šipek, i když plně chápu snahu autorky o eliminaci případných 

záměn ukazovaných struktur, s čímž se sama ve své praxi často potýkám. Na str. 30 není zcela 

jasné, jak jsou determinována vývojová stádia daná čísly, např. „vývojové stádium 23“. Na 

str. 66 v popisku obrázku 22 chybí D a E. Na str. 69 je v popisku obrázku 23 nejdříve popsán 

odkaz na F, potom C, D, E a teprve potom následuje A a B, obdobně i na str. 73 v Obr. 24. 

Zvykem je popisovat obrázky abecedně. 

V kapitole Diskuse autorka adekvátně diskutuje vlastní výsledky, uvádí je do kontextu 

s dostupnou literaturou a vhodně zaujímá postoj ke svým zjištěním. Je zřejmé, že se 

v problematice plně orientuje a v interpretaci výsledků se zamýšlí nad širším kontextem 

evoluce ústního aparátu na pozadí známých faktů. 

Práce je ukončena kapitolou Závěr, kde autorka shrnuje dosažené výsledky a poukazuje na ty 

inovativní.  

Otázky autorce: 

1. Na str. 6 v Přehledu literatury lze najít větu: „Ve vrcholu pohárku se nalézá primární 

sklovinný uzlík, který expresí signálních faktorů určí budoucí tvar konečného zubu – 

hlavně pak počet zubních vrcholů (např. u stoliček).“ Kde ve vrcholu zubního pohárku 

si lokalizaci sklovinného uzlíku představujete a jakým způsobem podle Vás k onomu 

určení počtu zubních vrcholů primárním sklovinným uzlíkem dochází? 

2. Na str. 16 v kapitole Analýza vzorků uvádíte, že obrázky byly zpracovány 

v programech GIMP 2, Adobe Photoshop CS6 a Corel Draw 12. Můžete objasnit, o 

jaké šlo zpracování, zejména, co obnášelo ono zpracování v posledních dvou 

grafických programech (Adobe Photoshop CS6 a Corel Draw 12)? 
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Vzhledem k faktu, že tato diplomová práce již byla prezentována na „Summer meeting of 

orofacial and skeletal development“ 20.7.2015 v Brně a tím přesáhla svůj rámec, nelze 

pochybovat, že výsledky jsou přínosem pro širší pochopení vývoje dentice obecně. Autorka 

tedy splnila požadavky na diplomové práce kladené. Nedostatky uvedené v tomto posudku 

jsou obecně spíše charakteru formálního a nebyly zde uvedeny s cílem snížit hodnotu 

předložené práce, ale pouze s cílem autorku upozornit na možné vylepšení prezentace svých 

dat v budoucnu.  

Na základě uvedeného práci doporučuji k obhajobě. 

Navrhované hodnocení: 

 

V Praze, 04.09.2015 

 

Mgr. Mária Hovořáková, PhD. 

Laboratoř odontogeneze, ÚEM AV ČR, v.v.i. 


