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Hodnocení výsledků z hlediska tvůrčího přínosu 

Předložená magisterská práce se zabývá rolí SIRT1 deacetylázy během meiotické maturace 
myších oocytů. Práce ukazuje lokalizaci SIRT1 do jádra oocytu v profázi I a pak asociaci SIRT1 
s dělícím vřeténkem v MII. Pomocí metody western blot je dokumentována měnící se exprese 
minimálně dvou izoforem SIRT1 během meiotické maturace. Pomocí farmakologických aktivátorů 
SIRT1 je popsán pozitivní efekt zvýšení aktivity SIRT1 na snížení acetylace tubulinu v metafázi II. 
Dále je zjištěn efekt stimulace SIRT1 na H3K9me3, H3K4me2 a H2Ak199ub modifikace histonů 
v oocytu. Pomocí TUNEL assay je popsán positivní efekt farmakologické stimulace SIRT1 na snížení 
množství DNA dvou řetězcovým zlomů při in vitro maturaci oocytů.  

Prezentované výsledky přináší nové zajímavé informace a znalosti, které zajisté budou 
součástí v budoucnu publikované impaktované práce. Dosažené výsledky po dalším rozpracování 
mohou mít i potenciál využití v oblasti humánní reprodukční medicíny. 
 
Formální kvalita předložené diplomové práce a jazyková úroveň 

Práce obsahuje všechny nezbytné části, včetně seznamu použitých zkratek a je obecně dobře 
sepsána. Jazyková úroveň je dobrá s minimem překlepů a chyb. Formulce jsou jasné a srozumitelné. 
 
Hodnocení částí diplomové práce 
1 Seznam zkratek 

Je poskytnut seznam použitých zkratek obsahující plné znění odborného výrazu v angličtině 
a vhodného vyjádření v jazyce českém. 
 
2 Úvod 

Stručný a výstižných text poskytuje uvedení do problematiky maturace savčích oocytů a 
vysvětluje motivaci proč danou problematiku vůbec studovat. 
 
3 Literární přehled 

Tato kapitola poskytuje dobrý široký přehled problematiky od vzniku oocytu během 
embryogeneze až po meiotické zrání. Dále je věnována pozornost problematice SIRT1 signalizace. 
Je citováno cca 170 zdrojů literatury. Přestože jsou na většině místech textu uvedeny odkazy na 
použitou literatury, vyskytují se zde i části textu v délce až jednoho odstavce (např. kapitola 3.1.1.1 
a 3.1.1.2, kdy není uveden použitý zdroj. Ve většině případů se jedná o relativně obecnější znalosti 
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týkající se např. vývoje oocytů. I tak se domnívám, že by bylo vhodné uvádět zdroj, např. ve formě 
přehledného článku (review), kde čtenář může najít detailnější informace.  

Jisté výhrady mám ke kapitolám 3.5.1 Meiotická a cytoplasmatická kompetence oocytu a 3.5.3 
In vitro maturace. Na rozdíl od jiných kapitol je text ne vždy zcela srozumitelný, nerozumím výrazu: 
„Dochází k jaderné kondenzaci a ztrátě ribozomů“. Jadernou kondenzaci si lze asi přeložit jako 
kondenzaci chromosomů, ale co se myslí ztrátou ribozomů? Oocyty určitě i po znovuzahájení meiózy, 
kdy dochází ke kondenzaci chromosomů, mají i nadále ribozomy. Další výhradou je, proč se opakují 
zcela identické části textu ve výše uvedených kapitolách? 

Protože se vlastní výsledková část diplomové práce věnuje roli SIRT1 během meiotické 
maturace, bylo by možná vhodnější v literárním přehledu meiotické maturaci věnovat větší pozornost 
na úkor oogenéze a folukulogenéze. 
 
4 Cíle práce 

Cíle práce jsou jasně definovány a dosažené výsledky s nimi korelují. 
 
5 Materiál a metody 

Popis použitých metod a experimentálních přístupů je dobře popsán. Je poskytnut i seznam 
použitých reagencií včetně katalogových čísel. Poskytnutý popis metod je dostačující pro případné 
provedení experimentů. 
 
6 Výsledky 

Dosažené výsledky jsou dobře podloženy obrazovou dokumentací. Popisky pod jednotlivými 
obrázky výsledků umožnují dobré porozumění provedeného experimentu a zjištěného výsledku. 
Veškerá získaná data jsou solidně kvantifikována a statistiky analyzována. Pouze u obrázku 6.15 je 
nesrovnalost, kdy se v popisku hovoří o kvantifikaci H2AK199ub, ale ve vlastním grafu na ose y je 
H3K4me2. 
 
7 Diskuze a 8 Souhrn 

V rámci diskuze jsou dosažené výsledky dobře zhodnoceny v kontextu již známých a 
publikovaných skutečností. Souhrn obsahuje ve stručných a jasně formulovaných bodech dobré 
shrnutí vlastního výzkumu. 
 
Otázky a připomínky pro diskuzi 

1. V kapitole 3.2.2 je uvedeno: „Od období sexuální zralosti ženy až po vyčerpání ovariálních 
zásob dochází k pravidelnému rekrutování skupiny primordiálních folikulů a podpoře jejich 
vývoje pomocí gonadotropinů, FSH a LH.“. Skutečně dochází k rekrutování primordiálních 
folikulů až od období pohlavní zralosti? Jaký je vztah gonadotropinů k rekrutování 
primordiálních folikulů? V jakém momentě vývoje folikulu je přítomnost gonadotropinů 
zcela nezbytná pro další vývoj? 

2. V Literárním přehledu je zmíněn význam histon deacetyláz pro vývoj oocytů. Existuje nějaký 
přímý důkaz, např. fenotyp knock-out linie myši, který by prokazoval klíčovou roli 
deacetylace histonů ve vývoji oocytů nebo preimplantačníchembryí u savců? 

3. V části Výsledky, Obrázek 6.2 je ukázán western blot monitorující expresi SIRT1 v profáze I 
(GV) a metafáze II (IVM, IVO) oocytech. Je detekován produkt o velikosti cca 120 kDa 
(SIRT1 isoforma 1) a pak dva produkty ve velikostech 60 a 65 kDa (SIRT2 isoforma 2). Kolik 
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oocytů ve vzorku bylo nutných pro detekce SIRT1? Zdá se, ž exprese isoformy 1 klesá mezi 
profáze I (GV) a MII (IVM a IVO), ale exprese isoformy 2 je relativně stabilní. Má autor pro 
toto pozorování nějaké vysvětlení nebo hypotézu, co by to mohlo znamenat? Koreluje tento 
pokles s intenzitou IF signálu (viz. obrázek 6.1)?  Dle dat dostupných v databázi Ensembl dvě 
známé isoformy (splicingové varianty) SIRT1 by měli odpovídat proteinovým produktům o 
velikostech 80kDa, resp. 75 kDa? Autorem detekované produkty však mají jiné velikosti. Je 
tento rozdíl možno nějakým způsobem vysvětlit, komentovat?  

4. Na obrázku 6.12 je ukázáno, že farmakologická stimulace SIRT1 pomocí BML-278 snížila 
množství DNA fragmentace (DNA dvouřetězcových zlomů) in vitro maturovaných oocytů ve 
srovnání s kontrolní skupinou. Toto pozorování by tak mohlo indikovat potenciální 
protektivní účinek stimulace SIRT1 na genomovou integritu oocytů maturujících in vitro 
(IVM). Zkoušeli jste porovnat IVM oocyty ošetřené a neošetřené BML-278 s oocyty zrajícími 
in vivo (IVO)? Jste schopni detekovat rozdíl v DNA fragmentaci mezi IVM a IVO oocyty?  

 
Závěr 

Předložená diplomová práce je kvalitně sepsána, obsahuje nová a originální zjištění. Práce dle 
mého názoru splňuje všechny požadavky kladené na diplomovou práci. Diplomovou práci doporučují 
k obhajobě a jako podklad k následnému udělení titulu Mgr.  
 
V Liběchově dne 11. září 2018 
 
 
 

RNDr. Petr Šolc, Ph.D.  
  
 


