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Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou přítomnosti ubiquitinu jako sekčního 
markeru pro vývojovou kompetenci časného embrya u prasat. Autor dizertace vyvinul 
metodiku na sběr spermií, které byly pozitivně nebo negativně značené ubiquitinem, což mu 
umožnilo konzervovat specifické frakce ejakulátu pro potřeby ICSI. Dále se autor zabýval 
vlivem modulace iontových kanálu K+ a Ca2+ na zpomalení post-ovulačního stárnutí u 
prasečích oocytů. Autor disertace studoval tyto procesy na standardním prasečím modelu s 
využitím řady moderních technik.  
Cíle práce jsou jasně a konkrétně formulovány ve třetí kapitole disertace. Konstatuji, že cíle 
disertace byly bezezbytku splněny.  
V úvodu a metodice jsou uvedena nejdůležitější fakta, která se týkají problematiky řešené v 
disertaci. Tato fakta jsou utříděna a dokazují, že se autor se naučil pracovat s vědeckou 
literaturou, umí z ní vybrat relevantní informace a na jejich základě pak formulovat vlastní 
závěry.  
 
Disertaci tvoří tři publikované práce v roku 2015, 2016, 2018 a jedna práce aktuálně 
v recenzním řízení v časopise Theriogenology. Publikované práce prošly oponentním řízením. 
Tento fakt je zárukou kvality disertace a oponentovi jeho roli při hodnocení disertace značně 
usnadňuje. Není pochyb o tom, že Mgr. Aleš Petelák dosáhl při řešení své disertační práce 
originálních poznatků, které dokázal interpretovat a publikovat ve vědeckých periodicích.  
K disertaci si dovolím jen drobnou formální připomínku. 
Informace poskytnuta v češtině mi připadá rozporuplná ,,stav ubiquitinace neměl vliv na 
úspěšnost ryhováni embrya, ale souvisela s ní úspěšnost embryonálního vývoje“. V anglické 
verzi je tato informace správně rozvinutá/vysvětlená. 
 
K autorově disertaci mám následující dotazy:  

1) Autor v disertaci uvádí, ze ubiqitinovaná skupina spermií neposkytuje potřebný 
vývojový základ embryonálnímu vývoji. Je přítomnost ubiquitinu markerem pro 
degradaci spermii, nebo ,,nezralosti,, spermii pro fertilizaci? Jaku formu Ub používaná 
protilátka rozpoznává, mono-ubiquitinaci, nebo poly-ubiquitinaci? Který lysin je 
značen protilátkou, jedna se o K48 nebo K63? 
  

2) FACS metoda je používaná k selekci X nebo Y spermii v zemědělství. Je daná metodika 
pro jiné markéry již používaná, popřípadě je v procesu před použitím v ART nebo v 
zemědělském průmyslu? 

 
Závěrem konstatuji, že disertační práce Mgr. Aleš Peteláka má všechny náležitosti kladené na 

tento typ prací. Autor v disertaci jasně prokázal schopnost a připravenost k samostatné 

činnosti v oblasti výzkumu a vývoje. Disertační práci Mgr. Aleše Peteláka doporučuji přijmout 

k obhajobě a po jejím obhájení doporučuji Mgr. Petelákovi udělit titul PhD. 
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