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Posudek oponenta dizertační práce 
 
Jméno: Mgr. Silvie Tománková 
Název: Úloha oxidu dusnatého (NO) v průběhu embryonálního vývoje pokožky drápatky vodní 
 
 
Předložená dizertační práce Mgr. Silvie Tománkové si klade za cíl studovat roli oxidu dusnatého 
(NO) v průběhu embryonálního vývoje epidermis drápatky vodní. Jedná se o dlouhou verzi práce, 
jejíž hlavní teze byly publikovány v časopise Biology Open. Autorka dizertační práce je pak ještě 
spoluautorkou dvou (resp. tří) dalších původních vědeckých prací. Dané práce ale nejsou z, pro mě 
neznámého, důvodu, přiloženy. 
 
Práce je psaná čtivě, je učesaná, s minimem pravopisných chyb a výsledky dávají dobrý smysl. 
Jakožto oponent jsem nesrovnalosti v jednotlivých tezích dané práce musel aktivně vyhledávat, 
spíše než aby mě vyloženě koply do očí. To značí dobrou odbornou způsobilost autorky anebo její 
dobrou schopnost zamaskovat slabší části práce. K úplné dokonalosti z formálního hlediska by jí 
napomohla trochu lepší provázanost jednotlivých kapitol či sumarizující věty na koncích bloků 
textu, které by nám línějším a mimooborově zaměřeným řekly, co daný výsledek vlastně obecně 
znamená. S odstupem ale musím uznat, že jsem ze čtení této práce měl radost, a tak výše zmíněná 
výtka je pouhým faktem, že, coby oponent, prostě musím na dané práci shledat něco negativního. 
 
Oceňuji použití plejády technik, které značí, že se téma řešilo několikaúrovňově a nemám pochyb o 
tom, že autorka (i když to v práci samotné vyloženě nespecifikuje, což je škoda) prokázala dobrou 
technickou způsobilost a šikovnost v získávání dat. Drobné výtky mám pouze k relativně laxní 
interpretaci dat z některých statistických analýz (viz níže; upozorňuji, že sám na tom z hlediska 
biostatistiky nejsem nijak zvlášť dobře). 
 
Celkově se přimlouvám danou práci hodnotit kladně a, po úspěšné obhajobě, udělit Mgr. Silvii 
Tománkové titul Ph.D. 
 
V Praze dne 5.11.2018 
Mgr. Vladimír Soukup, Ph.D. 
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Otázky oponenta: 
 
1) Mohla byste vysvětlit, jak dochází k indikaci přítomnosti NO pomocí indikátorů DAFs? Na obr. 15 
ukazujete přítomnost NO v hatching gland a přítomnost nNOS transkriptů všude kromě hatching 
gland. Jedná se sice o různá stadia (st. 36 vs. st. 30), dala by se ale i tak vzájemná exkluzivita 
přítomnosti těchto faktorů nějakým způsobem vysvětlit? Mohla byste okomentovat možnou roli NO 
během tvorby primárních úst? 
 
2) Morfolina proti eNOS a nNOS vykazovala fenotyp (viz obr. 19), ale MO proti iNOS ne. V metodice 
ale není MO proti iNOS vůbec zmíněno a v textu není vůbec diskutováno. V textu je zmíněna analýza 
účinku eNOS, nNOS a iNOS morfolin na sestřih RNA pomocí RT-qPCR (str. 67), obrazová 
dokumentace tohoto testu či fenotypu ale chybí. 
 
3) Mám pár drobných poznámek k interpretaci fenotypů po aplikaci morfolin. 
- Na str. 67 píšete, že „použití eNOS MO vedlo k poklesu množství MCCs o 31% a SSCs o 55%.“ 
V případě MCCs se ale na hladině 5% nejedná o statisticky významnou změnu oproti kontrole. 
- Na str. 68 píšete, že „u gobletových buněk pravděpodobně nedochází k početním změnám 
v důsledku inhibice NO (obr. 22).“ Já na základě předložené exprese markeru gobletových buněk 
otogelinu ale u MO proti nNOS a eNOS rozdíl vidím. Dělala jste analýzu obrazu a následnou 
statistiku? 
- S tím souvisí otázka: proč byl pro ISH použit coby marker gobletových buněk otogelin, zatímco pro 
RT-qPCR itelektin2? Jaká by byla interpretace, kdyby se v případě nNOS MO vs. kontrolní MO ukázal 
rozdíl mezi relativní expresí itelektinu2 (žádný rozdíl) a otogelinu (statisticky významný rozdíl)? 
 
4) Vítám analýzu souvislosti NO a Notch signální dráhy na diferenciaci epitelových buněk. Ve 
výsledkové části práce se do značné míry zabýváte MCCs. V kapitole o synergii NO a Notch signální 
dráhy je ale složení epitelu analyzováno „pouze“ na úrovni serotonin-produkujících buněk (SSCs) a 
foxi1e-exprimujících buněk (ionocytů). Byla prováděna analýza možné změny v počtu MCCs? 
 
5) S touto analýzou také souvisí otázka ohledně množství ionocytů. Píšete: „Kombinované působení 
nNOS MO a notch1 MO vedlo ke statisticky významnému navrácení počtu SSCs o 59% a ionocytů o 
29% ve srovnání se samostatným působením nNOS MO, které vedlo k redukci ionocytů o 40% a 
snížení množství SSCs o 88% ve srovnání s kontrolními embryi.“ Čtenář tedy nabyde dojmu, že 
celkově dochází ke změně ve složení epitelových buněk podle toho, kolik se v dané tkáni vyskytuje 
toho kterého faktoru. Ve skutečnosti ale rozdíly v množství ionocytů nejsou mezi jednotlivými 
kondicemi statisticky významné, takže se na základě Vaší analýzy mění pouze množství SSCs, 
množství ionocytů se nemění a o MCCs a gobletových buňkách nevíme nic. 
 
6) Mohla byste vysvětlit, proč máte rozdílné efekty aplikace nNOS MO mezi experimenty? Na obr. 21 
(st. 26) je efekt nNOS MO oproti kontrole p<0,005, na obr. 32 (st. 40) je to p<0,2), přitom efekt obou 
experimentů je velmi podobný. Máte dobře spočítanou statistiku? 
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7) Zajímavé (a možná až drzé) je pak to, že se informace o signifikantní změně, která vlastně změnou 
není, bez okolků nachází také ve Vaší publikaci Tomankova et al. 2018 Biol Open. Mohla byste to 
okomentovat? 

 
8) V diskuzi pak píšete, že Vaše výsledky s TRIM (což je chemický inhibitor NO syntáz) na lidských 
primárních bronchiálních epiteliálních buňkách ukázaly pokles markerových genů cc10 pro Clara 
buňky a alfa-tubulinu a foxj1 pro MCCs, což naznačuje pokles množství těchto typů buněk 
v respiračním epitelu v důsledku inhibice produkce NO. Obr. 35 ale neukazuje statisticky významný 
rozdíl v relativní expresi těchto faktorů mezi kontrolou a TRIM kondicí. U drápatky ale měla aplikace 
TRIM vliv na tvorbu MCCs (obr. 30). Dá se tedy na základě těchto rozdílných výsledků stále 
utvrzovat o vhodnosti využití drápatčí epidermis coby modelu vývoje lidského bronchiálního 
epitelu? 
 
9) Na závěr si ještě neodpustím pár drobných zoologických hnidopišství: 
- latinský název rodu, druhu (a poddruhu) se píšou kurzívou (viz str.16) 
- Danio rerio, anglicky zebrafish, není česky zebřička, ale danio pruhované 


