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Dizertačná  práca  Mgr.  Párala  je  venovaná  analýzam  bunkového  cyklu  hematopoetických 

kmeňových  a  progenitorových  buniek  (HSPCs)  a  štúdiu  prepojenia  proliferácie  a  diferenciácie  buniek 

erytroidnej  línie. Pochopenie kinetiky bunkového cyklu rôznych subpopulácií HSPCs a následné prepojenie 

s procesom diferenciácie je dôležité, pretože tieto bunky zohrávajú kľúčovú úlohu v udržiavaní celoživotnej 

základnej produkcie krvných buniek, ako aj v  ich  regenerácii a produkcii po poškodení alebo v stresových 

podmienkach spojených s rôznymi vrodenými či získanými poruchami hematopoézy.  

Práca  pozostáva  z  trinástich  kapitol  primeranej  dĺžky,  je  logicky  štruktúrovaná  a  obsahovo  dobre 

prezentovaná. Práca aj autoreferát sú písané v anglickom jazyku na dobrej štylistickej úrovni. Autor je však 

nekonzistentný  v používaní  britskej  a  americkej  angličtiny.  Ako  príklad  uvediem  „britskú“  verziu 

haematopoesis/haematopoietic, ale „americkú“ verziu hemoglobinization ako aj nejednotnosť v používaní 

koncoviek  –isation/–ization  a  –ise/‐ize  (napr.  charakterise/characterize).  Autor,  pravdepodobne 

z nepozornosti,  v  texte opakovane vysvetľuje už  raz použité  skratky, niekedy dokonca uvedené na  jednej 

strane (napr. HSCs na strane 20).  

Úvodná  kapitola  obsahovo  vystihuje  študovanú  problematiku  a  predstavuje  stručné  avšak 

postačujúce  zhrnutie  najpodstatnejších  znalostí,  vrátane  najnovších  poznatkov.  Veľkú  výhradu  mám 

k použitiu  obrázkov  1  a 4,  ktoré  sú  (vrátane  legendy)  prevzaté  z publikácií  uverejnených  v  zahraničných 

časopisoch.  Obrázky  v publikáciách  sú  chránené  autorskými  právami,  a preto  sa  domnievam,  že  ich 

prezentácia  v tejto  forme  a  bez  povolenia  redakcie/autora  nie  je  vhodná. Metodická  časť  práce  výstižne 

popisuje  použité  výskumné  postupy,  ktoré  zahŕňajú  bohaté  spektrum  molekulárno‐biologických 

a bunkových  analýz  ako  aj  náročnú  prácu  s pokusnými  zvieratami.  Použité  výskumné  postupy  tak 

dokumentujú  manuálnu  laboratórnu  zručnosť  autora.  V práci  citovaná  odborná  literatúra  zahŕňa  jednak 

najnovšie ale aj pôvodné, staršie datované publikácie a ukazuje na veľmi dobrú orientáciu autora v oblasti 

výskumu, ktorej sa venuje.  
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Ciele práce a hypotézy čiastočne vychádzajú z publikovaných znalostí, sú jasne definované a môžu 

byť rozdelené na dve základné časti: 1) analýzu kinetiky bunkového cyklu rôznych subpopulácií HSPCs; a 2) 

analýzu dynamiky proliferácie a diferenciácie včasných erytroidných progenitorov a prekurzorov.  

Najvýznamnejším výsledkom dizertačnej práce  je optimalizácia metódy dvojitého značenia buniek 

syntetizujúcich  DNA  pomocou  EdU  a  BrdU  pre  in  vivo  účely.  Takto  optimalizovaný  postup  umožňuje 

študovať parametre bunkového cyklu, odhadovať rýchlosť bunkovej produkcie jednotlivých subtypov HSPCs 

a  stal  sa  základom  metodického  článku  uverejneného  v  Methods  in  Molecular  Biology.  Vďaka  tejto 

metodike  sa  autorom podarilo priniesť nové poznatky do kinetiky bunkového cyklu  rôznych  subpopulácií 

myších HSPCs in vivo a definovať významné rozdiely v sebaobnovovacom a diferenciačnom potenciály Sca‐

1+  a  Sca‐1‐  subtypov  HSPCs.  Získané  výsledky  boli  publikované  v časopise  Cell  cycle.  Z prezentácie 

samotných  výsledky  a z  diskusie  venovanej  tejto  prvej  časti  dizertačnej  práce  je  zrejmé,  že  články  prešli 

recenzným konaním.  

Druhá  časť  práce  je  venovaná  analýze  bunkového  cyklu  a diferenciácii  buniek  erytroidnej  línie 

v kostnej dreni myší. Popisovaný je nový prístup k identifikácii jednotlivých štádií erytroiných progenitorov 

a prekurzorov pomocou imunofenotypizácie na základe zmien expresie povrchových markerov c‐Kit a CD71 

v subpopulácii Sca‐1‐ buniek kostnej drene zbavenej ostatných neerytroidných línií. Tento postup umožňuje, 

na  rozdiel  od  klasického  farbenia  pomocou  CD71  a Ter119,  aj  odlíšenie  včasných  progenitorových  štádií 

erytroidnej  línie  s BFU‐E  a CFU‐E potenciálom a ich prípadné ďalšie  analýzy. Následné  zistenie,  že  včasná 

erytroidná diferenciácia je spojená s indukciou intenzívnej proliferácie buniek a ich synchronizáciou v S‐fáze 

bunkového  cyklu  je  v súlade  s publikovanými  poznatkami  o indukcii  erytroidnej  diferenciácie  vo fetálnej 

pečeni  myší.  V záverečnej  časti  práce  bola  použitá  modifikovaná  metodika  dvojitého  značenia  buniek 

syntetizujúcich  DNA  pomocou  EdU  a BrdU  spojená  s aplikáciou  kolchicínu,  ktorá  ukázala  dynamiku 

proliferácie  a diferenciácie  jednotlivých  subpopulácií  erytroidných  progenitorov  a prekurzorov.  Výsledky 

a diskusia predstavujú kritickú analýzu a interpretáciu získaných dát.  

Závery  a  Súhrn  dizertačnej  práce  stručne  a  výstižne  sumarizujú  najdôležitejšie  získané  poznatky. 

Veľmi kvalitne je po obsahovej stránke spracovaný aj jej autoreferát.   

Mgr. Páralovi by som rada položila nasledujúce otázky: 

1. Do  akej  miery  sa  získané  výsledky  o kinetike  bunkového  cyklu  myších  HSPCs  dajú  aplikovať  na  

ľudské HSPCs? 

2. Akým spôsobom sa mení proporcionálne zastúpenie jednotlivých subpopulácií HSPCs a kinetika ich 

bunkového cyklu v prípade rozvoja leukémie? 

3. Pripravujú  autori  publikáciu  výsledkov  získaných  v druhej  časti  práce  venovanej  analýzam 

erytroidnej línie? 
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4. Indukcia  terminálnej  erytroidnej  diferenciácie  na  úkor  sebaobnovovacej  schopnosti  erytroidných 

progenitorových buniek  je vo fetálnej pečeni myší spojená s „down‐reguláciou“ p57KIP a výrazným 

skrátením S‐fáze bunkového cyklu. Je tomu tak aj u erytroidnej diferenciácie v kostnej dreni?  

 

Záverom by som zhrnula, že predložená dizertačná práca spĺňa všetky kritériá kladené na dizertačnú 

prácu a odporúčam ju prijať na obhajobu. Dizertačná práca preukazuje predpoklady Mgr. Petra Párala 

k samostatnej  tvorivej  vedeckej  práci  a  k udeleniu  titulu  „Ph.D.“  za  menom  podľa  §  47  Zákona  o 

vysokých školách č. 111/1998 Sb. 

 

 

 

V Olomouci dňa 6.9.2019          Doc. Mgr. Monika Horváthová, Ph.D. 
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