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Oponentský posudek na magisterskou práci 

 

Lukáš Landsmann (2018) 

Úloha SIRT1 během zrání oocytů v podmínkách in vitro 

 

Předložená práce se zabývá sledováním NAD+-depednentní histon deacetylázy SIRT1 a jejím 

molekulárním mechanizmem ve zrajícím oocytu. Pro tento účel byly použity myší oocyty zrající 

v podmínkách in vitro, které umožnili použití specifického aktivátoru SIRT1 a porovnání s oocyty 

kontrolními. Dosažená zjištění doplňují dosavadní poznání regulace meiotického zrání oocytu 

stejně jako molekulární akce SIRT1. Z tohoto důvodu lze předloženou práci považovat za 

relevantní přínos této vědecké problematice.  

Mimoto, použití konkrétního aktivátoru je výsledkem testování účinných aktivátorů SIRT1 za 

účelem zlepšení kvality oocytů v podmínkách in vitro, přičemž poznatky takto dosažené jsou 

určené pro transfer do reprodukční medicíny.  

 

Tvůrčí přínos práce 

Předložená práce představuje konzistentní soubor originálních výsledků, opatřených zevrubnou 

literární rešerší, výčtem použitých metod a konfrontací vlastního sledování s již známými poznatky 

v kapitole diskuze. Kompilovaný text, interpretace výsledků stejně jako komparace s poznatky již 

existujícími představuje osobité a jedinečné pojetí tohoto tématu. Současně představuje 

myšlenkový základ pro další experimentální práci stejně jako případný vývoj pro účely transferu 

technologie do praxe.  

 

Formální kvalita práce  

Práce je na obstojné jazykové úrovni, odpovídající vědeckému textu. Text obsahuje drobné 

nedostatky (překlepy apod.), které nedosahují míry neúnosné.   

 

Komentáře k dílčím kapitolám a částem  

Literární přehled 

Rešerše je zpracována velmi dobře, zahrnující velké množství recentních poznatků publikovaných 

v relevantních časopisech. Zpracování takového objemu informací klade vysoké nároky na 

srozumitelnost textu, který je v některých pasážích hůře čitelný.  
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Cíle, hypotéza 

Cíle práce jsou vhodně formulovány a vychází ze stanovené hypotézy. Adekvátně stanoveným 

cílům povětšinou odpovídá členění kapitoly výsledků. Nicméně, posledně jmenovaný cíl není jasně 

formulovaný a se strukturou výsledků nekoresponduje. S ohledem na uskutečněné experimenty by 

rovněž bylo vhodnější v cílech více akcentovat zaměření na epigenetické změny histonového kódu 

a naopak, na ne-epigenetické změny dělícího vřeténka.  

 

Výsledky  

Popisky pod grafy nemají totožný formát. V popiscích působí poněkud rušivě exaktní interpretace 

naměřených hodnot.  

 

Diskuze 

Autor prokázal odpovídající schopnost práce s vědeckým textem, kdy správně a adekvátně 

diskutuje vlastní poznatky s dříve publikovaným zjištěním jiných autorů. Protože využití poznatků 

signalizace SIRT1 skýtá možnosti využití v medicíně, bylo by vhodné tyto možnosti zmínit a 

diskutovat ve větším rozsahu.  

 

Souhrn  

Kapitola je velmi přehledně rozčleněna pro rychlou orientaci čtenáře. Souhrn by měl důsledněji 

respektovat stanovené cíle.  

 

Předložená magisterská práce představuje soubor originálních vědeckých výsledků, které 

jsou vhodně zpracovány a interpretovány. V kontextu práce na diplomové práci bych rád 

vyzdvihl a zdůraznil kvality studenta Lukáše Landsmanna v experimentální práci včetně 

plánování experimentů a jejich dalšího zpracování. Mimoto nelze opomenout mimořádnou 

píli, svědomitost a soustavnost při plnění úkolů v laboratoři. Diplomovou práci hodnotím 

jako výbornou.  

 

Otázky do diskuze:  

1) Co považujete ve studiu SIRT1 za užitečné pro využití v reprodukční medicíně? 

2) Uveďte příklad aplikace poznatků základního výzkumu v medicíně, nejlépe v asistované 

reprodukci.  
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