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Vývoj pharyngeální oblasti a požerákových zubů u bolena dravého
(Aspius aspius)

Cílerrr przice bylo pt.t-lstLtc1ovat 0l]tOgeI.}eticliý výi,oj derltice tt bolerla c.lravéIlo v kotttextu
vývoje ostatIrích lebečrríclt strr.tktLtr tt IiabícjtloLtt tyto irlfclrrliace jako nroclel k zevšeobecrrění
pro všeclttly I<apI.ovité ryby. Doposttc.l se za títttto ťrčelerlr stttclovalo c1aIlio prtrlrované, i když
se rrkazLrje' že je to c.lrtrlr, literý je jalto typický tttoc]el pro všechny kaprovité ryby nevlrodriý.

Podíviirrre-li se tra celorr pr.áoi v l<oIltextlt tolroto zadání' pak lze kottstatovat, že ci|e
bylo dosaŽeIlcl. Attttlr c.letailně popsal vývoj požerál<clvé c.lentice v kontextlt okolníclr lebečnich
strtll(tLlr (rr bolerra totiŽ 1ltlžertil<tri'é zLtby př.i sl<Lrstr tlačí pr.oti s1leciální plclšce na spodní týlní
l<osti' l<terá tal< naItraztrje Ilor.Ilí čtist poŽcriiliové deIltice' jeŽ se zachovala Lr čeledi Cichlidae).
J'entcl vývoj začinii l,elrlli zálty, jiŽv pr.elart,álrrírll stacliir' l<c1y errtbrytr tráví Žloutkový vak a

potravtl ještě nepři.jíIlrá z vrrě.jŠiho pr.ostřecli' V této stlttvisltlsti se nasl<ýtá otázka: ,le v clobě,

kcly.sc zctčittti rulilúc'|ctt lttt,vúlttl c|atttica, f i: llt:t",ftttlt,t,tlttt bttc:c:t4llktt,);ttgccilttí ntcnbrcitttl'?
Autor rrlěl l< dispozici úctylrodrré tlttloŽství ttrateI.itiltr, jehož zprircování si vyžádalo

tnttclho čirsLt a ťrsilí. I)rtivě tetlttl 1ltlčetrlý llrateriiil nltt ttttttlŽItil chr.tlntllogic:I<y detailně sleclovat
vývoj celé soLrstavy Žitberrlích tlblorrliťr a LttttoŽrlil tllLt poprvé zar.egistrtlvtrt existenci
basibranchiale 1;tlsleciního ŽabeI.rlíIltl r.lblrlLtl<tr. které cltl1lclsttcl v liter.attrře rrebylo ztrrítrěno.
rrepoclrybrtě z tclhcl důl,tlcJtt' Že zťrstává l]otlze tta staclitt chr.rr1litvky. Izde bych se rád autora
zeptal na jeclnrr věc' která ze strrcjia 1lIlaryrlgobr.anchiálrlíhcl a1;aráttr papI.sl<tlploutvých ryb
vyplývá: C]elii série I(oSterl]ícI1 Žaber.Irích tlblclLrliťr s výjirllI<orr basibrarrclrialií se za|<|ádáz
nerrrální lišty,.je teci\l tllttocierrrrálrtílttl pťrvocltr. Oblorrl<y se přitottt zal<ládajípclsttrprrě od
přec|níclr strlěrent cltlzacltI, stc'jně jal<tl vŠcr-:lirly der.iviit1,ttleStlclerttitr' výjittll<u z tohotcr pravidIa
tvoří právě 1ltlŽer.áli1, (cerattlbrttttclrialilr 5). lr trl evic.lelttrtě z- Íirrrl<črrícIl clťrvocjťr. Př.itorn
nlesocJertltálnílro půvoc1tt.istltt ttil Žitber.rtích tlbloLrcích l)()LlZe brarrclriálrrí svaly,. ,lc ztttittttl
ttě.lulré v1l.l'l,č||cttÍ, 1)t,()(": sa žttbartti rl|lltlttli.1l,.jttkrĚttl clet,it,ú|.1,c:kltnÍert,ntt, zulrIciduli
l, liruttitlktttt|ú|tti 1ltl.slt'ltt1lttr'l'sli, tta|lrl ':'cl tÍtn t'ír4xl's.tttl ttikdrl ltc:ttb'y,lv11l,/

Pt.otoŽe se všali práce rrazýtzi1 ''\/ývoj phar.yrrgeiilrrí clblasti. etc.''. 1lovaŽoval byclr za
logicI<é, aby se při ťrr,aháclr tl ÍirIrl<ci ptlŽeráktlvé clerttice objevila tal<é zrllírll<a o SValech této
oblasti' zvláště l<c1yŽ se rla Ilěliterýclt tltístech vysvětlLrje rarrá osiÍjI<iice něl<terých přilehlých
elerrrerltů (např. cleithra)jejiclr lirrrlici.ial<oŽltl ťrpoIitlvých tliíst pro t\,ttl svaly. \lývoj této
zr'láštní a cltat.al<ter.isticl<é tlctttic:c by se tttli ltloltl přestttitlLtt z rtlvitly 1lřevtižrrě deskriptivrrí clo

I.or'i ny karrzál Il í ( fir Irll člr ě aItattlr tt i..:lié)'

JestliŽe tecly r,ýslcdky 1lrácc lzc hr.ltlrttltit l<laclIlě" rlelzc tiltéŽ tvrclit o zpťrsobr.r jejich
prezentace. Z velI<é části ttl jc1e rla vt.ttb r,eltlli šrtlttbtlvariérrltr v11ac1řovacítttt-t stylrr' který
rrěkc1y ttŽzttt-n|Žuje pťrvclc1rlí snlysl' I)řílilady: ''..' 1;trztrtttl<y ... jsotr explil<clviirly do nejširšíclr
taxorlovýcIt clkrLthti.'''. (str.8)' '' ktet.e se st,ott r,eliktlstí karrcJálnínl sntěrem zrnerrštljí'' (str.
l l); '.... průběh oljtogeIleze boletta vŽci1, přeclchází vlastrrí otlttlgeIlezi' jak u larválrrícIr stadií
dania popisttje...,' (str. li0) (]asté.ic iporrŽivirtlí pleclIltlst-ttti: ''''' na poclklaclě chrupavky
pericIrorrc1rálriě tlsitlkLljící kost'' (str.. l8); ,,. , itt ltlIrl barverlí celých jedinců.....,,,apeX špičky
zublt..(stI.. 37), ''brartchiitlrtí Žaber.rri tlblottl<y.' (obI.. l2). Něl<teI.é ÍilI.rlltrlace jstltr vysloveně
protirrlltrvy: ,'I<otlr1lIetttě zclsitlliovaltl tltittttt dtlrziilrli a veIltr.itltlí čiist..(str. 5l); ''I(ažc1á řacla
larválrrí cleIrtice rlrizí térrrěř Ilal.iiz, r''ětšitttlLt pttk vc cir,oLt aŽ třech l<rclcícIt'' (str. 6.i). Autortaké
někdy ptltrŽívii vclttti ttetlbv),Illé tcrlttírty, li'tcré tltoŽttťt r,zrriltly při převtlc1Lr z aIlgličtirry; rrapř..

,,clrarirl<teriZilce.', Itcbti,'staclilrlita''' V stlttltt.rltt lz,e říc:i, ž-e vyjaclřovací styl tlbsahclvot.t stránku
práce r,elrtt i 1ltlš|itlztt.ie.



L

Do l<trtegtlr.ie tbrrnillrlícIl Itecltlstatl<ů patří izpůsob cittlvárrí literatrrry' a to Se týká jak
te\toVi,Ch cittrcí' tak ijejiolr pInéIltl zIlěIlí v SeZl1illllLl potrŽité literattrry. V textovýclr citacich
se Irikciy rretrvácJí více jak 2 atrtclři; llol<rrd je spolrrarrtorťr větší ptlčet, rrviidí se pollze prvni z
tlich a ostatní zkratl<tlLt ,'il ktll',. (rliz str. 8 a dále). Přesrrá textclvá citace je dťrležitá pro určení,
o kterott práci v Sezlliillltl literattrr.y se.jedIrá (např. V textll tla str. l lje Barrrš a kol. l995, ale v
SeZllalntl literatrrry jstlr.t ttr,edcttr,l 1|1lI citace se ste.jIrýnl r,rtlčeIlítn' rravíc rozlišerry písrneriy).
Naopak tarlt' I<c.le se jedrrá l)()LlZe o jcc.liIrotr pLrblikaci v trI.čitérri roce je clznačenínr písmenem
za vročetlítlr zbytečrré (viz Harrel l99lia' l<terá je všaI< r,SeZllAlllLl literatLrry jako jediná
autorovil prrblikace z tclIlclto rtll<tr). l{azerlí citací v SeZnalllLl literattrry nrá být v poslupnosti.
(l) atrtor; (2) vročerrí; (3) V případě něI<olil<a pracíjedrrtlho aLttclra ve stejrrénr roce je vročení
c|oplněrré pístrlettetn abecedy; (4) v případě dalšíclr spolttattttlrů Se tyto práce í.adi aŽ za
ptrblil<trce, I<teré atrtor prrblikoval santtlsttttIrě' bez oIrledrr na jejicIi clrrclriologii; (5) práce s

většínr pclčtetlr spcllLtattttlrů se řaclí abececlIlě podle drtrlrélto (1lřípadně v poř.ac1í dalších)
spoluatttclrů. Viz str. 90' 94.

Něl<teré citace V tťXttl tte..istltt ttvecletty V sezIlAllltl literatrrry. Např. Hrryssetlne (l990)
ze str. I I a l3; l{uysseune, \ianclenvallc, l)arrttentier, (lharc'lon (2000) ze str. l5; Va den

IreycieIretal'(2002)ZcStl.. l5'()lir,,ir(l957)1'cStI.' I7-,Z'iue|(l902)ZeStr' l7'Lrrsk,Baruš'
Vostradclvský (l98:r) Ze stl.. I1,2}; [:gcIt' llitt.ttttttIl' Stc:clr.orrsl<ý (l984) Ze Str. l7; Berg (l9l2)
Ze Str' |9,24,, Mišík (l958) Z.c str. l9' 20' l{trtte(|()62)ze str. lc).20' Cerný (l97.5) zesÍr.20,
2l;Naka;ima (1984) ze str. 2l; Fitzinger.(1873)a Stanczyl<, Ur.banowicz (19-58) zestr.23;
Hrabě' oliva' opatrrtý (l97:]) Ze str.2.i;Vlaclykov (l9.i4) Ze StI.. 24,Peňáz, Prokeš et al.
(l983) Ze Str. 29. Vysvětltrji si to taI<' že atttclr ttetltěl c.lostateI< čitstt Ira závěrečnor-r redakci
textlt' o tont ttloŽrlii svědčí i sl<tttečIttlst' Že něl<de př.i zrlrěIráclr Íbrrntrlací vypadly i části vět
(str. ll' řácJ. ó; str' l2' řtid l0-ll)' rtcbo b1,l tlesprávtlě př.eltozeIl slovtlsleci (Str. 3l).

Obvykle se tal<é llclclIlt;tí' zcla práce.je logicky členěrla a zc.lir se v ní čteniiř rnůže bez
problénlů tlrietltorlat. AIii rz totlittl 1lřípadě rterli bilhttŽel práce bez Iiedtlstatkťr Práce je
doplIrěna tř.etlti satlttlstatllýllli oclclil1'ttazr,atti'tlti Přílolri, l - tlI" kaŽdý z nicIi je sarrrostatně
stránl<ovált (pri'rií 1listtieti1'vell<é abccccli,, .1'..''', rlralýrrri řírrrsl<ýrrri čislicenri' třetí velkými
ř.ímsl<ýrni číslicenii. V textLt se vŠal< rta rtě ildl<aztrje bud'stlttltI.tlně (např' viz Příloha III), nebo
poř.aclovýrrr číslerrl clbI.itzl<Lt rtebo tabrrlky, ctlž,je velnri nepral<ticl<é. U clvott I<líčových obrázků
(obr. ó7 a Ó8) je Ilavíc v legendě p()LlZc krátliý tttiz,ev, ate jejich detailIrější vysvětlivky jsou
ttveclerty ntr zvliištIrí str.atlě přílohy, bez jakélroI<oliv ocll<aztr' Navíc irlstrtrkce' jal< obr. 68 číst,
je rrvecleIltt V l]etitOVé pozntintce r'l<all. Výsledky Ila Str. ó.i' u obr. sirtllottrého opět není Žádný
oclkaz.

A.ještě jetirrrr ilýtl<Lr r,ťrči ÍbrrrrálIti stI.iirtce 1lriice bycIl nlěl: l(dyŽ se zitčírrá V textll
operoVat se zl<ratl<atlli (Irapř ztrbrli ptlzice v Iia1littlle Výslecll<y)" nrělcl by se clcJl<ázat na místo,
|ide jsorr tyt() Zlil.atI(y r,ysvětletl1, (str. 42 a tltilc) \/ pří1ltrc1ě z1lťtsobtt tlzIiačclviitrí zr'rbIrích pozic
je to text l< obrázl<ťrrrl 26-ÓÓ' ctlŽ tlr,:;cttt čtcrrář rtirjde čistč: ttálttlcloLt' 1ltttttlŽe texty I< obrázkůrn
Se o toll-l vůbec Ilezrllirrrrjí

1.cl vše or'šetlt sttljí v prrrdltérrl l(ol}trastLl s kvalittitr velké části obrazovélro doprovodu,
která je vynil<ající, cclŽ se přec1evŠírlr týl<á teclrrlicI<y perlel<tIríclr tbtograÍií barvených
prepartitťr a lristologicl<ýclr řezťr

Závěrerrl rutirll rlělicllil< dtltazů'
Str. l:]: Odpovídri tzv. ste1lltaIltlclcltltIti při1lojerrí zLtbťt Lt ryb (I<terý je pclvztŽován za

rrejprinlitivnější) a|<rtlcltlrlttlí dcIltici ilgitll) a cIlttttleleilttťi./ Prtlč by rllěl být pclLrŽívárr za
prinitivrrí' l<dyž tr rlcjstar.Ších čclistrrittctl sc z-ttby vŽci1,231.1i..1aly volrlě v latlrina dentalis jako
pleuroc1tlrttItí a tellI.r'e z ttllttittl tyI)tl sc tlclr,oz.Ltji dalŠí typ1, clcrrtice./ Zda|r'y by se tecly' Že

výclrozínl tyl)el1l pro všecltrry cialŠí ty1ly c1entice by nlěltr bý pletrrodorltIlí cleIltice (včetně tzv.
steplranodorrtní), jal<tl je t()llltl i tl tetrtlptlclťl.



Str. 20: obnovuji se požerákové ztrby '.r' závislosti rra opotřebení a typu přijímané
potravy'', nebo je jejich výrrrěrra řízena jinýnr zptisoberri?

Str.67: Jak se zjisti,Že žloutkový váček je stráverr z95.98Yo?
Str. 69: osifikace stnlny hřbetní. Jcle opravdu o osifil<aci nebo jcle o pouze

kalcifikaci? Bylo to ověř.ovárro histologicky? Pokrrd notocliord osifikuje, předchází této
osifi kaci vŽdy stácliuni clrrupavky.

Při celkovénr lrodnocerrí práce lze korrstatovat,Že navzdory uvecleným formálním
nedostatkům práce přirresla mrrolro pťrvodrríclr cerrrrýc|r výslec.lků, jejichž význam se projeví až
po zveřejnění. Splriuje tak požadavky l<ladené na magisterské diplomové práce a doporučujiji
proto k obhajobě.
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