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Školitel: Ing. RNDr. Vladimír Krylov, PhD

Práce řeší důležité a velice aktuální téma, jež souvisí s asistovanou reprodukcí a
reprodukčními biotechnologiemi. Zabývá se chemickou enukleací in vitro dozrálých
prasečích oocytů. Autorka optimalizovala enukleační protokol, sledovala vliv enukleace na
komponenty cytoskeletu a následně se zabývala i osudem mitochondrií v buňkách
vytvořených fúzí intaktního prasečího oocytu.

Autorka se velmi důkladně seznámila se současnou vědeckou literatuou, která se k této
problematice váže. Literámí přehled je napsán jasně a přehledně a navíc velmi kultivovaným
jazykem. Je zřejmé, že autorka je s to nastudovat velké množství literámích pramenů, získané
infomace utřídit a prezentovat srozumitelnou fomou.
K této části diplomové práce mám několik připomínek a dotazů:
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kmenové buňky anebo o blastomery z předimplantačních stádií embryí? Jaký je rozdíl
mezi blastomerou embrya a embryonální kmenovou buňkou?

b)   Z fomulace na str.  11 získává čtenář dojem, že oocyt psa není oplozen ve stádiu
metafáze 11, ale v jiném stádiu. Je tomu skutečně tak? V jakém stádiu ovuluje oocyt
psovitých šelem, kde dochází kjeho zrání a oplození?

c)   Na str.19. uvádí autorka, že k vyhasnutí pohlavních funkcí samic savců dochází po
vyčerpání poolu primordiálních folikulů, které se vytvořily v ováriu samičího plodu.
V současné době razí americký biolog Jonathan Tilly teorii, podle které toto více než
půlstoleté dogma neplatí. Můžete stručně vysvětlit tento altemativní náhled na
oogenezi u savců?

d)   Na str. 20 uvádí autorka, že základním procesem pro řízení pohlavního cyklu samic
savců je uvolnění GnRH. Jaké látky řídí uvolnění GnRH?

Velice oceňuji šířku technik, které autorka zvládla. Už samotná výchozí metodika izolace a
kultivace prasečích ovocytů není na osvojení jednoduchá a vyžaduje mnoho píle a trpělivosti.
Zdaleka ne každý student ji zvládne na dostatečné úrovni. Autorka využila i
mikromanipulační techniky pro enukleaci oocytů, zvládla buněčnou fiízi, využila hodnocení
buněk pomocí fluorescenční mikroskopie. Prokázala, že je velice zručná a pracovitá.
Dokázala také vybrat techniky, které se nejlépe hodí pro dosažení cíle její práce.
K metodické části diplomové práce mám přesto několik připomínek a dotazů:

a)   U oocytů získaných aspirací dosáhla autorka poměmě nízké úrovně zrání in vitro
(48%). Kontrolovala jste velikost aspirovaných oocytů? Při aspiraci se nelze vyhnout
nasátí oocytů z menších folikulů. Tyto oocyty nemusí mít dokončenu růstovou fázi a
s tím souvisí i neúplně vyvinutá meiotická kompetence. Oocyty s vnitřním průměrem
110 mikrometrů už mají oproti oocytům s ukončeným růstem meiotickou kompetenci
silně sníženou a většinajich nezraje za stádium metafáze 1. Jak jste si ověřila, že mezi



vámi vybranými oocyty nebyly oocyty s neukončenou růstovou fází? Na str. 38
například demonstruje autorka neúplnou expanzi kumulu po kultivaci oocytů
z folikulů o průměru 3 až 4 mm. Absence expanze bývá typická pro oocyty
s neukončeným růstem. Jaký byl průměr těchto oocytů? Byly to oocyty s ukončeným
růstem?

b)   Na str. 31 uvádíte, že oocyty byly kultivovány 44 až 46 hodin. Z údajů na str. 38 ale
vyplývá, že vydělení 1. pólového tělíska už bylo patmé po 42 hod. kultivace. Kdy
docházelo za použitých kultivačních podmínek k vydělení 1. pólového tělíska? Jak
dlouho byly kultivovány oocyty po vstupu do metafáze 11? Mohl se na nich projevit
ageing?

Výsledky j sou prezentovány velmi jasně. Jsou doplněny o grafy a reprezentativní fotografie.
Poněkud jsem postrádal statistické vyhodnocení výsledků. Například volba optimální
koncentrace inhibitoru cytoskeletu byla provedena výběrem ošetření, které dávalo nejvyšší

podíl oocytů s „výběžkem". Vzhledem k absenci statistického hodnocení a konstatování
autorky, že v odezvě na ošetření byla poměrně velká variabilita, však není jasné, zda je tento
podíl statisticky průkazně vyšší ve srovnání s ošetřeními jinou koncentrací inhibitoru.
Velmi cenný je zisk blastocyty z embrya vzniklého fúzí fibroblastu s chemicky enukleovaným
oocytem. Tyto výsledky lze interpretovat jako důkaz kvality enukleovaných oocytů. Proto by
bylo jistě vhodné uvést o tomto experimentu bližší údaje.
K této části diplomové práce mám proto následující dotazy:

a)   Jaká statistická metoda by byla vhodná pro hodnocení získaných dat?
b)   Jaké jsou statické průkaznosti rozdílů, které jste pozorovala ve vašich

experimentech?
c)   Můžete uvést podobnější údaje o výsledcích experimentu, v kterém byl sledován

vývoj embryí vzniklých fúzí enukleovaných oocytů s fibroblastem? Jaký byl podíl
dělících se embryí, podíl embryí vyvíjejících se do stádia moruly a blastocysty?
Byly tyto podíly statisticky odlišné od poměrů kontrolních embryí vzniklých např.
oplozením in vitro, partenogenetickou aktivací případně embryí vzniklých fúzí
fibroblastu s oocytem enukleovaným jinou metodou?

V diskusi prokázala autorka, že je schopna konfrontovat výsledky vlastních experimentů
s výsledky jiných autorů a Že je s té informace z literámích zdrojů využít k interpretaci
vlastních experimentálních dat. V diplomových pracích nebývá takto důkladná diskuse zcela
běžná a o to více ji oceňuji.
Ani k této části diplomové práce si však neodpustím pár připomínek a dotazů:

a)   V souvislosti se savčími oocyty používá autorka opakovaně pojem mitotické vřeténko.
Je to vhodné označení? Jaký je rozdíl mezi vřeténkem mitoticky se dělící somatické
buňky a oocytu, který prochází  meiózou?

b)   Na str. 54 používá autorka v souvislosti s folikulem pojem ageing. Co má na mysli
pod pojmem ageing folikulu a je tento proces nějak odlišný od procesu atrézie
folikulu?

c)   Na str. 59 autorka uvádí, že mitochondrie spermie jsou ihned po oplození
v cytoplasmě ovocytu ubikvitinovány. Kde začíná ubikvitinace mitochondrií spermie?
Je zahájena až po oplození anebo probíhá i dříve během spermiogeneze.

Seznam literatury by asi zasloužil pečlivější zpracování. Například názvy časopisů nejsou
uvedeny jednotně. Někde je plný název (Biology of Reproduction), jinde je uveden název



zkrácený (Mol. Reprod. Develop.). Těchto nepřesností by se autorka vyvarovala, kdyby
použila některou s databází pro práci s citacemi (Reference Manager, Procite apod.).

Diplomová práce má navzdory všem mým dotazům a připomínkám vysokou úroveň.
Autorka prokázala schopnosti osvojit si velké kvantum teoretických poznatků, orientovat se
v nich, postihnout důležité informace a ty pak upořádat do logického přehledného celku. Jistě
by jí nedalo velkou práci, aby na základě takto získaných informací formulovala společně
s cílem práce i hypotézu, kterou chce následně experimentálně testovat.
Autorka zvládla náročné techniky kultivací in vitro, mikromanipulací, buněčné fúze,
fluorescenční mikroskopie a další. Prokázala nevšední zručnost, vytrvalost a pracovní
nasazení.  Získané výsledky dokázala interpretovat v konfrontaci se současným stavem
poznání na tomto poli.

Martině Černé navrhuji za její diplomovou práci na téma „Chemická enukleace savčích
oocytů" známku „Výborně".

V Uhříněvsi 7. září 2009 Prof. Ing. Jaroslav Petr, Drsc.


