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ŠKOLITELSKÝ	  POSUDEK	  NA	  DP	  ZUZANY	  KARPECKÉ:	  VÝVOJOVÁ	  A	  STRUKTURÁLNÍ	  ANALÝZA	  
PODOBNOSTÍ	  MEZI	  KALCIFIKOVANÝMI	  A	  ROHOVINOVÝMI	  ZUBY	  V	  ÚSTECH	  OBRATLOVCŮ	  
 
	   Zuzana	  Karpecká	  se	  rohovinovým	  strukturám	  nahrazující	  zuby	  v	  ústech	  obratlovců	  
obratně	  věnovala	  již	  v	  průběhu	  své	  BP;	  předkládaná	  DP	  tak	  představuje	  navazující	  a	  již	  
ucelenou	  analýzu	  zahrnující	  tři	  tak	  podobné	  a	  přitom	  tak	  odlišné	  epidermální	  orální	  
aparáty,	  jako	  jsou	  ty	  mihulí,	  pulců	  žab	  a	  sumce	  panaque.	  Strukturální	  jednotky,	  které	  
tyto	  aparáty	  vytvářejí,	  sahají	  od	  unkul,	  tedy	  pouhých	  výběžků	  jednotlivých	  
zrohovatělých	  buněk,	  přes	  jednobuněčné	  zoubky,	  po	  mnohobuněčné,	  navíc	  histologicky	  
strukturované	  "zuby",	  či	  mohutné	  škrábací	  lišty.	  Podobnosti	  a	  rozdíly	  ve	  stavbě,	  
struktuře	  a	  vývojových	  cestách	  těchto	  epidermálních	  elementů	  byly	  hledány	  za	  
instrumentální	  pomoci	  jemné	  histologické	  analýzy	  a	  SEM.	  Precizně	  provedenou	  a	  jemně	  
strukturovanou	  analýzou	  autorka	  odhalila,	  že	  značně	  odlišný	  adultní	  fenotyp	  popsaných	  
struktur	  vývojově	  vychází	  z	  poměrně	  jednoduchého	  procesu	  postupné	  keratinizace	  
vrstev	  buněk;	  autorka	  navíc	  představuje	  ucelený	  a	  uvěřitelný	  model	  popisující,	  jak	  
vývojové	  a	  prostorové	  modulace	  keratinizace	  v	  posledku	  vytvářejí	  všechny	  zmiňované	  
elementy.	  Metody	  srovnávací	  a	  ontogenetické	  analýzy	  v	  rukou	  Zuzany	  Karpecké	  tak	  opět	  
vykázaly	  svou	  sílu	  (zde	  potlesk!)	  a	  explikační	  model	  evo-‐devo	  pak	  poměrně	  jasnozřivě	  
poukazuje	  na	  to,	  že	  právě	  tato	  odhalená	  dynamika,	  či	  chcete-‐li	  vysoká	  plasticita	  procesu	  
keratinizace,	  představuje	  vývojový	  substrát	  známého	  fenoménu	  nesmírně	  rychlé	  
evoluční	  adaptace	  všemožných	  epidermálních	  orálních	  struktur,	  mechanicky	  přímo	  
napojených	  na	  příjem	  či	  zpracování	  potravy.	  	  
	   Velice	  zajímavé	  jsou	  poslední	  kapitoly	  Diskuse,	  v	  nichž	  autorka	  rozpracovává	  dvě	  
témata,	  která	  tyto	  učebnicově-‐čistě	  epidermální,	  tedy	  povrchové	  deriváty,	  připodobňují	  
k	  pravým,	  tedy	  kalcifikovaným	  zubům,	  které	  jsou	  evolučně	  odvozeny	  z	  tzv.	  odontody,	  a	  
tedy	  vývojově	  povstávají	  na	  hranici	  epitel-‐mesenchym	  a	  mesenchymatické	  buňky	  je	  i	  
strukturálně	  vytvářejí.	  Autorka	  sleduje	  a	  popisuje	  přítomnost	  zřetelných	  
mesenchymatických	  kondenzací	  v	  zásadě	  u	  všech	  analyzovaných	  "epidermálních"	  
struktur;	  prokázání	  nezbytnosti	  molekulární	  mesenchymatické	  signalizace	  typu	  Bmp	  
pro	  vlastní	  histo-‐	  a	  morfogenezi	  těchto	  "epidermálních"	  struktur	  by	  bylo	  nesmírně	  
podnětné	  pro	  další	  diskuse	  o	  podobnosti	  vs.	  příbuznosti	  s	  odontodou.	  	  
	   Pro	  mě	  osobně	  je	  snad	  ještě	  zajímavější	  a	  značně	  neočekávaný	  Zuzanin	  prioritní	  
nález	  epiteliálního	  pruhu	  tkáně,	  který	  u	  mihule	  potoční	  spojuje	  epidermální	  zubní	  
základy	  a	  značně	  tak	  připomíná	  tzv.	  zubní	  lištu,	  obdobný	  pruh	  tkáně	  spojující	  a	  
integrující	  zuby	  do	  dentice,	  který	  je	  dosud	  samozřejmě	  považován	  za	  výsostnou	  
apomorfii	  obratlovců	  mající	  zuby.	  Naskýtající	  se	  a	  nutno	  říci,	  že	  nesmírně	  vzrušující	  
hypotéza,	  že	  i	  "epidermální"	  orální	  struktury	  typu	  mihulích,	  v	  potřebě	  správně	  nafitovat	  



svou	  topografickou	  patrnost	  podél	  gradientu	  úst,	  k	  tomu	  dokáží	  zaktivizovat	  signální	  
faktory	  typické	  pro	  obralovčí	  zubní	  laminu,	  bude	  Zuzana	  přímo	  testovat	  ve	  své	  
navazující	  doktorské	  práci,	  takže	  už	  dost	  řečí:	  Zuzana	  je	  v	  tématu	  skvěle	  orientovaná,	  ve	  
své	  DP	  něco	  nového	  a	  zásadního	  opravdu	  objevila	  a	  na	  mnohé	  další	  zajímavé	  vhodně	  
poukázala;	  mnohé	  další	  však	  mohlo	  být	  řečeno	  explicitněji;	  text	  je	  občas	  příliš	  lehký	  a	  
evoluční	  konotace	  nedotažené.	  Vlastní	  DP	  však	  podnětná	  a	  čtivá,	  obrazové	  tabule	  jsou	  
veskrze	  příkladné,	  školiteli	  je	  děkováno	  ve	  verších	  -‐	  co	  více	  si	  přát?	  S	  předloženou	  DP	  
jsem	  tedy	  nesmírně	  spokojen	  a	  jako	  školitel	  ji	  mohu	  radostně	  doporučit	  k	  vaší	  
pozornosti	  a	  obhajobě.	  
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