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Posudek diplomové práce

Autorka: Barbara Nešporová

Nózev: Časný vývoj dentice u krokodýla.

Předložená diplomová práce je ěleněna na

Úvod, Literámi přehled, Cíle diplomové práce' Popis metody, Výsledky, Diskuze, Závěr a

Seznam literatury.

Úvod

V Úvodu autorka nejprve krátce a výstižně zdůvodňuje význam studia dentice jako stěžejní

metody k poznání evoluěního vývoje druhů. Soustřeďuje se na problematiku vývoje p|azího

chrupu, protože vývoj p|azí dentice má mimořádnou důležitost v otázce původu savců z

předků, podobných plazům.

Literární přehled

Tato část diplomové práce je velmi přehledně rozdělena na podkapitoly, popisující dentici

savců a člověka, dále pak dentici p|azí a přehled teorií o vzniku savčí dentice z p|azí Závěrem

této kapitoly je shrnutí potřebné pro formulaci cílů diplomové práce, které jasně prokazuje

orientaci autorky.

Cíle diplomové práce

Cíle jsou jasně formulovány.

Autorka si vytyěila nejprve vývořit trojrozměrné rekonstrukce zubního epitelu horní ěelisti

během časného období odontogeneze u dvou embryí krokodýla nilského a dále pak popsat

časnou morfogenezi horní dentice u krokodýla nilského pomocí korelace histologických řezů

a poěítačových 3D rekonstrukcí.

Třetím cílem je porovnat získané výsledky s literaturou.

Jako koneěný cíl' si autorka vytyěila vytvořit zák|ad databáze pro budoucí srovnávací

embryologické studie.
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Popis metody

Kapitola zahrnuje histologická vyšetření a poěítačové rekostrukce, dělící se na
zhotovení nákresů, přípravy nákresů k digitalizaci, vlastní digita|izaci nákresů a na

vyhodnocení výsledků.

Výsledky

Výsledky se dělí na Rekonstrukci maxily embrya ED 18, E 91 a rekonstrukci maxily
embrya ED 20,E 92 a na porovnání obou rekonstrukcí.

Diskuze

Autorka diskutuje ná|ezy ziskané v diplomové práci s výsledky jiných autoru.

Diskuze zahtn$e kapitolu 3 D rekonstrukce a srormání se savci.

Závěr

Ze závěru jasně vyplývá, že nároěné cíle diplomové práce byly splněny.

Shrnutí posudku diplomové práce:

Autorka prokáza|a, že se zasvěceně orientuje v náročné problematice. Z její diplomové práce

je jasně patrné, že je schopná pod moudým a laskavým vedením řešit náročné vědecké

problémy.

K diplomové práci nemám připomínek.

Práce přinesla řadu velmi důležitych a nových ná|ezů a je proto velmi přínosnou.
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