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Posudek školitele studentky B. Nešporové

Studentka Barbora Nešporová zača7a pracovat v oddělení teratologie ÚBu evČR v roce

2005. Byl ji přidělen náročný úkol . zhotovit počítačové 3D rekonstrukce vyvíjející se dentice u

krokodýla nilského, což zatimještě nikdo u plazů neprovedl. Svou práci zaěa|a důkladnou literární

rešerší na zadané téma. ProtoŽe však nebylo nic známo o tom, kdy ývoj dentice u laokodýla zaěiná,

musela nejprve vybrat podle sérií histologic\ých řezů ta embrya, kdy se zá|<|ad dentice poprvé

objevuje, a kdy je nejdříve techniclry moŽré zhotovit 3D rekonstrukce. Vybrala pak dvě embrya (ED

18 a 20), u kteqých zača7apřípravu podkladů pro počítačové 3D rekonstrukce.

3D rekonstrukce se zhotovují na podkladě sérioých histologic\ých řezů hlavičkami zárodků.

Kvalita 3D rekonstrukcí, které vmikly z obrázki studovaných struk|ur nasnímaných kamerou přímo

z histologichých preparátu do počítače, není lyholující. Proto je nutné nejprve udělat pracn;ým

způsobem ručně nákresy pod mikroskopem, kteqý je vybaven kreslícím zaÍizenim' Bára Nešporová

tak musela zhotovit stovky ná}resů, které poté bylo nutné na sebe postupně přikládat a zajistit
dokonalou superposici. Takto pfipravené série nákresů byly zptacovány počítačem. K vyťvoření jedné

takové 3D rekonstrukce je nutné počítat s několika měsíci velmi trpělivé a precizni práce' Každá
sebemenší chyba či nepřesnost při přípravě a zpracováni nákresů je na 3D modelu patrná, a

několikaměsíční práci tak může zrrehodnotit. Báta Nešporová prokáza7a nejen svou píli a preciznost,

ale také nepochybný morfologic!ý talent. odměnou pak je obraz vyvíjející se dentice, ktery je zcela

ojedinělý a nikdo jej do té doby neviděl.

Po zhotovení 3D rekonstrukcí pak B. Nešporová provedla zcela samostahě analýzu

qýsledných obrázků, které zpětrrě korelovala s ýchozími histologic\ými Ťezy. Zjisti|a, že struktury,

které na 3D modelu vypadají jako zubní pohárky' jimi ve skutečnosti nejsou. Jedná se o zubní

plakody' které byly doposud popsány pouze na histologických Íezech, a jejich prostorová podoba

byla poněkud nečekaná. Ziskané qýsledky pak fundovaně diskutovala s literárními údaji'

Bára Nešporová prokáza|a, že je schopna samostahě a zodpovědně zvládat svěřené

qýzkumné úkoly od literární rešerše až po diskusi získaných qýsledku.

Nawhuji, aby předložená práce byla přijata jako diplomová a hodnocena stupněm ýborný.

Y Praze dne 27. záŤi 2006. MUDr. Miroslav Peterka, CSc.


