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Posudek na doktorskou disertačnípráci Mgr. Ondřeje Svobody
Origins of Vertebrate Hematopoiesis I Fylogeneze krvetvorby obratlovců

V disertač1Ú práci se Mgr. Ondřej Svoboda zabývá objasně1Úm některých aspektů regulace
erytro-myeloid1Ú diferenciace obratlovců. K dosažení cíle používá "nesavčí" modelové organismy
kuře a dánio pruhované. Disertační práce shrnuje výsledky 4 tematicky propojených publikací v
mezinárodních časopisech s impakt faktorem (3x Blood, BioMed Research lnternational) a jedné
publikace ve stadiu recenzního říze1Ú. U 4 z předkládaných publikací je Mgr. Ondřej Svoboda bud'
prvním autorem nebo autorem se sdíleným prvoautorstvím.

Disertač1Ú práce má 110 stran plus přílohy. Je psána anglicky a je rozčleněna do 8 částí: 1.
Úvod, 2. Motivace a cíle, 3. Materiál a metody, 4. Výsledky, 5. Diskuse, 6, Závěr, 7. Použitá literatura
a 8. Přílohy. Úvod je přiměřený rozsahem. Autor v pěti kapitolách srozumitelně popisuje modely
hematopoezy, přehledně a uceleně shrnuje dosavadní poznatky o mechanismech regulace myeloid1Ú
hematopoezy. Poukazuj e také na rozdíly v regulaci a diferenciaci buněk v průběhu erytropoezy a
trombopoezy u jednotlivých modelových orga1Úsrnů. Obrázky vhodně doplňují text a umožňující

snadnou orientaci ve studované problematice. Cíle studie j sou srozumitelně formulovány ve čtyřech

bodech. Následující kapítola "Materiál a metody" je napsaná srozumitelně a detailně popisuje použité
postupy přípravy rekombinant1Úch cytoldnů Scfa a Scfb a kultivace hematopoetických buněk dánia. U
ostat1Úch metod j e čtenář odkázán na autorovy přiložené publikace.

Výsledková část práce je členěna dle specifických cílů. Je přehledná a přesvědčivě dokazuje,
že autor je schopen jasně popsat své výsledky. V diskuzi konfrontuje své výsledky se současným

stavem znalosti regulace erytro-myeloidní diferenciace u obratlovců a formuluje hypotézu o
společném ancestrál1Úm původu erytroidní a trombocytárru diferenciace. V závěru pak autor přehledně
shrnuje hlavní výsledky předkládané práce. Práceje opatřenavíce jak ISO citacemi. Citace jsou voleny
přiléhavě, přiměřený je i počet recentních prací. Rozsah citací odpovídá celkové výborné kvalitě

práce. Kopie jednotlivých publikací autora a doplňkový materiál k publikacím autora představují

přílohovou část clisertač1Ú práce.
Práce je formálně velmi dobře napsaná a jsou v ní prezentovány výsledky publikované

v prestižním hematologickém časopise Blood (IF > 10). K práci nemám žádné zásadní připomínky.

Chtěl bych autorovi položít následující otázku:

Uplatňuje se v regulaci erytropoezy dáma pruhovaného hypoxie? Jaký je mechanismus detekce
hypoxie u dáma pruhovaného v porovnání s ostat1Úmi obratlovci?

Závěr

Předložená clisertač1Ú práce dokazuje výbornou teoretickou připravenost autora. Autor je schopen
formulovat hypotézy, prezentovat výsled'ky výzkumu a konfrontovat je se současným stavem
studované problematiky. Přináší původ1Ú a významné výsledky, které rozšiřují znalosti o
mechanismech regulace hematopoezy u obratlovců. Doporučuji přijetí disertač1Ú práce Mgr. Ondřeje

Svobody jako podkladu pro udělení vědecké hodnosti "Ph.D."
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