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Předložená disertační práce Mgr. Ondřeje Svobody je zaměřena na charakterizaci původu 

krvetvorby u obratlovců za použití modelové ryby zebřičky. Hierarchie krvetvorby, stejně tak vnější 

a vnitřní faktory liniové specifikace a diferenciace jsou z velké části konzervovány ve fylogenezi 

obratlovců. Rozdíly v rybí a savčí krvetvorbě lze pozorovat především v diferenciaci červených 

krvinek a trombocytů, na které se ve své vědecké práci Mgr. Svoboda především soustředil. 

Konkrétně se autor se spolupracovníky zabýval možnostmi kultivace rybích hematopoetických 

progenitorů metodou klonální proliferace na polotuhých médiích (a vypracoval příslušnou 

technologii umožňující kvantitativní i kvalitativní analýzy hematopoetických progenitorů zebřičky), 

charakterizoval několik rybích cytokinů, charakterizoval bipotentní rybí progenitory erytrocytů a 

trombocytů a vytvořil na základě dosažených poznatků hypotézu „integrovaného modelu 

krvetvorby“. Velkou část experimentální práce Mgr. Svobody tedy představovaly modifikace 

vybraných technologií resp. vývoj zcela nových metodických přístupů, které umožnily zodpovídat 

na některé kladené vědecké otázky. Zásadní část práce byla vykonána ve spolupráci výzkumné 

skupiny buněčné diferenciace Dr. Bartůňka se špičkovým pracovištěm ve Spojených státech. 

 

Předložená disertační práce je z hlediska vědeckého a obsahového úctyhodné dílo. Práce je členěna 

standardně na úvod, cíle práce, materiál a metody, výsledky, diskusi a shrnutí. Práce shrnuje a 

komentuje primární experimentální data, tj. nejedná se jen o krátký komentář k souboru publikací. 

V tomto směru disertaci velmi oceňuji.  
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Formální uspořádání práce tedy považuji za zdařilé a logické, k formálnímu obsahu disertace mám 

jednu kritickou připomínku, a tou je mírný chaos v používání a vysvětlení některých zkratek. 

Některé zkratky jsou uvedeny v „List of Abbreviations“, ten je však neúplný. Některé zkratky jsou 

pak vysvětleny v samotném textu, některé zkratky nejsou ani v seznamu zkratek ani nejsou 

vysvětleny v textu. Jako příklad uvedu odstavec textu na str. 21: zkratka KLF1 je zde ne zcela 

správně vysvětlena jako Krüppel like factor namísto úp1ného Krüppel like factor 1, a to v textu i 

v seznamu zkratek. V následující větě se vyskytující zkratka EKLF již však není vysvětlena vůbec, 

ani v textu ani v seznamu zkratek (stejně jako některé další zkratky). A už vůbec není uvedeno, že 

EKLF je synonymem pro KLF1.  

 

V příloze je přiloženo 5 publikací uchazeče; tři z nich byly zveřejněny v časopise Blood v letech 

2011-2014, dvě práce jsou připojeny formou rukopisu zaslaného k posouzení do vědeckých 

časopisů. Ze tří publikovaných prací je Mgr. Svoboda 1 x prvním autorem, 1 x sdílí první autorství, 

1 x je druhým autorem. U obou přiložených rukopisů je Mgr. Svoboda 1. autorem. 

 

Otázky oponenta: 

K disertační práci mám několik otázek do diskuse: 

 

1. K experimentům kultivace erythroidních kolonií z progenitorů na polotuhých médiích: 

V práci Stachura et al. publikované v r. 2011 v časopise Blood se zmiňujete o tom, že jste z 

ledvinové dřeně zebřičky úspěšně kultivovali kolonie odpovídající savčím CFU-E a savčím CFU-

GEM, ale že jste nepozorovali kolonie odpovídající savčím BFU-E. Z dalšího textu i z přiloženého 

rukopisu (Svoboda et al, rukopis v submisi) je však zřejmé, že později jste v kulturách detekovali i 

rybí BFU-E. Přitom z Tab. 1 v části „Results“ vlastní práce na str. 30 se zdá, že BFU-E detekujete i 

v podmínkách použitých v publikaci Stachura et al (2011). Můžete pospat, v čem se tedy liší 

kultivační podmínky od podmínek v r. 2011, které vám umožňují detekovat i rybí BFU-E na 

polotuhých médiích? 
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2. V práci o regulaci rybí erytropoézy se nezmiňujete o hypoxií-indukované signální dráze, 

která je klíčovou pro regulaci savčí erytropoézy. Můžete popsat, jestli podobně jako u savců probíhá 

hypoxií indukovaná signalizace i u zebřičky? A jsou nějaké zásadní rozdíly ve fungování HIF 

faktorů u savců a ryb? 

3. Ve své disertaci se zmiňujete, že stejně jako u savců přepínají ryby v průběhu ontogeneze z 

primitivní na definitivní erytropoézu. Je u zebřičky známo, jak je primitivní erytropoéza 

regulována? Je závislá na Epo? Nebo na jiných růstových faktorech? 

4. Za významnou považuji vaši publikaci Svoboda et al. (Blood, 2014), ve které 

charakterizujete nejen trombopoézu u zebřičky, ale vlastně celou hierarchii rybí hematopoézy, a ve 

které zodpovídáte některé fundamentální otázky regulace krvetvorby obecně u obratlovců. 

Pozorovali jste mj. synergický efekt Tpo a Epo na formování erytroidních kolonií, a po přidání 

Gcsfa i myeloidních kolonií. Roli Tpo zde vidíte cituji „v nepřímé indukci sebeobnovy a proliferace 

multipotentních progenitorů“. Můžete to vysvětlit? 

 

Celkové hodnocení: 

Disertační práci Mgr. Ondřeje Svobody považuji za naprosto mimořádnou. Přináší nové poznatky 

ve vysoce kompetitivní oblasti základního výzkumu původu a hierarchie krvetvorby u obratlovců. 

Mgr. Svoboda předložil disertační práci, která svědčí o jeho schopnosti samostatně vědecky 

pracovat i o velkém talentu pro základní molekulárně-biologický výzkum.  

 

Závěr: 

Svým rozsahem a obsahem odpovídá předložená disertace nárokům kladeným na tento typ prací ve 

smyslu zákona č. 111/1998 Sb. a proto ji doporučuji k obhajobě a v případě, že obhajoba proběhne 

úspěšně, doporučuji udělení akademického titulu doktor ve zkratce Ph.D. 
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