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Dizertační práce Mgr. Filové je zaměřena na studium úlohy tří transkripčních faktorů ((ISL1, 

SOX2 a NEUROD1) v embryonálním a postnatálním vývoji vnitřního ucha, centrální 

sluchové dráhy a mozečku myši. Jedná se o tzv. zkrácenou verzi práce a její členění odpovídá 

tomuto formátu. Ve všeobecné části autorka shrnuje dosavadní poznatky o anatomii, 

fyziologii a ontogenezi sluchově rovnovážného ústrojí člověka. Tato část rovněž obsahuje 

detailní přehled faktorů ovlivňujících vývoj dané struktury u savců na molekulární úrovni a 

uvádí funkční vlastnosti zejména těch faktorů, které jsou zkoumány ve výsledkové části 

dizertace. Cíle práce specifikují zaměření jednotlivých experimentálních sérií dizertace.  

Výsledková část sestává ze souboru 4 primárních publikací. Práce byly zaměřeny na 

zkoumání patofyziologických důsledků nadměrné exprese transkripčního faktoru ISL1 a 

podmíněné delece genů Sox2 nebo Neurod1 v neurosenzorických prekurzorech vnitřního 

ucha. Při těchto pokusech využila Mgr. Filová tři různé typy trangenních myší, Tg(Pax2-Isl1), 

Sox2CKO a Neurod1CKO, které jí umožnily časově a tkáňově specifické manipulace 

s expresí testovaných transkripčních faktorů in vivo. Podařilo se jí ukázat, že tyto faktory hrají 

důležitou úlohu při správném utváření morfologických a funkčních vlastností vestibulárního 

aparátu a mozečku. Mezi hlavní nálezy patří to, že ISL1, Sox2 nebo Neurod1 ovlivňují 

expresi funkčně důležitých proteinů (např. jiných transkripčních faktorů, Ca2+ važících 

proteinů nebo napětím řízených Ca2+ kanálů) a řídí přežívání a správnou migraci 

senzorických a neurálních prekurzorů, diferenciaci vláskových buněk a normální vývoj jejich 

aferentní a eferentní inervace. Dosažené výsledky autorka následně diskutuje se zřetelem k 

současné úrovni poznání dané problematiky a na závěr shrnuje se zdůrazněním potenciálního 

významu nálezů pro pochopení patofyziologických mechanismů sluchové a rovnovážné 

funkce. Celkově jde o pozoruhodnou práci vycházející z výsledků publikovaných v kvalitních 
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mezinárodních časopisech a pocházející z laboratoře s bohatou zkušeností s danou 

problematikou. Rovněž oceňuji použití kombinace histologických technik a funkčních testů, 

umožňující zkoumat strukturně funkční aspekty vývoje sluchového systému a 

statokinetického aparátu. Vysoká odborná úroveň předloženého textu a připojených publikací 

prokazují, že Mgr. Iva Filová zvládla metodicky náročné experimenty, dosáhla řady 

důležitých výsledků a splnila všechny formální požadavky doktorského studijního programu 

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie. Doporučuji proto, aby jí byl udělen titul 

PhD. 
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Otázky: 

1. Je dobře známo, že abnormální funkce kochley spouští maladaptivní plastické změny ve 

sluchové dráze. Například snížená spontánní nebo zvukem-vyvolaná kochleární aktivita 

v prenatálním nebo postnatálním období vede k poklesu GABAergní inhibice v sluchovém 

kmeni a tím k oslabení zpětnovazebné kontroly funkce vláskových buněk prostředníctvím 

eferentních vláken olivokochleárního svazku. Jedním z výsledků dizertace je identifikace 

oslabené GABAergní inhibice u Tg(Pax2-Isl1 myší. Tyto myši se, přes relativně normální 

kochleární morfologii, zároveň vyznačují značnými deficity sluchové funkce, jako jsou silně 

potlačené otoakustické emise nebo zvýšené prahy ABR. Které z pozorovaných funkčních 

změn u transgenních myší by mohly vznikat jako důsledek sníženého GABAergního přenosu 

v kochlee?  
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2. Autorka publikovala zajímavé pozorování, že neurony spirálního ganglia (SG) u 

Neurod1CKO myší mohou inervovat více než jednu vnitřní vláskovou buňku (IHC). To by 

podle mého názoru mohlo být využito pro další studium vztahu mezi frekvencí excitačních 

postsynaptických potenciálů generovaných v aferentech typu I u IHC a akčních potenciálů 

vznikajících v SG neuronech a tím pro lepší pochopení přenosu glutamátergních signálů 

z IHC na SG. Podle standardního modelu (Tobias Moser) by SG a následné části sluchové 

dráhy u Neurod1CKO myší měly vykazovat zvýšenou spontánní aktivitu, posun ladění 

k vyšším frekvencím a tím i změny v kódování intenzity zvuku. Bylo to pozorováno při 

funkčních studiích na Neurod1CKO myších? 

 

 

 

 


