
Oponentský posudek na magisterskou práci 
Barbora Antošová:  Charakterizace  myší  s  konstitutivně aktivní  Wnt/ßkatenin  signální 
 dráhou  v oční čočce 

 
 
Magisterská práce Barbory Antošové je zaměřena na objasnění molekulárních mechanismů 
během morfogeneze oční čočky, specificky, důsledky aktivace Wnt/B-kateninové signální 
dráhy ve fibrilárních buňkách oční čočky na vývoj čočky.  
 
Hodnocení výsledků z hlediska tvůrčího přínosu 
Diplomová práce charakterizuje  změny ve vývoji čočky u transgenní CLEF myši.  Práce 
dokumentuje změny pomocí histologických a rozsáhlých expresních analýz, které prokazují, 
že pozorované změny ve fibrilárních buňkách oční čočky je možno připsat zvýšené aktivaci 
Wnt/B-kateninové signální dráhy transgenním proteinem CLEF.  
 
Metodická úroveň práce je velice vysoká. Použité metodiky představují špičku v oboru 
vývojové biologie, molekulární biologie a myší genetiky. Rozsah analýz a výsledky 
prezentované v této práci jsou velice nadprůměrné.  
 
Formální kvalita předloženého spisu 
Předložená práce je formálně perfektní včetně doprovodných obrázků a tabulek s velmi jasně 
napsanými legendami. 
 
Jazyk 
Bez prohřešků proti gramatice, bez formulačních problémů. Jediná připomínka je použití 
slova deficientní (např. Strana 16), správně přeložení anglického výrazu „deficient“ je 
deficitní. 
 
Hodnocení částí předkládaného spisu 
1. Literární přehled 
Literární přehled je velice rozsáhlý a pokrývá širokou oblast, týkající se vývoje oční čočky. 
Práce přehledně informuje nejprve obecně o vývoji oka, katarakty a o strukturních proteinech 
oční čočky, poté o transkripční regulaci morfogeneze oční čočky a diferenciaci fibrilárních 
buněk oční čočky. Závěr teoretického úvodu je věnován Wnt/B-kateninové signalizaci. V této 
části jsou také objasněny důsledky genetických manipulací této signální dráhy včetně popisu 
fúzního proteinu CATLEF. Autorka prokazuje široký rozhled, zpracovala značné množství 
literatury (~110 citací). Literární přehled svědčí o tom, že autorka této magisterské práce umí 
velmi dobře pracovat s odborným textem a získanými informacemi z odborné literatury.  
 
Přehled je rovněž doplněn řadou obrázků s podrobnými legendami k obrázkům, uvádějící 
přesně literární prameny.   
 
2. Materiál a metody 
Diplomová práce je metodicky velmi bohatá, všechny metody jsou dokumentovány podrobně 
a text je i formulačně velmi dobře zvládnut. Velmi pozitivně hodnotím doplnění textu 
přehlednými tabulkami. 
 
3. Výsledky  
Výsledky popsané v této magisterské práci dokumentují změny oční čočky vlivem 
transgenního proteinu CLEF u myšího modelu. Oční fenotyp a morfologie CLEF oční čočky 
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jsou charakterizovány velmi dobře a zároveň se jedná o první charakterizaci fenotypu 
transgenní myši CLEF. Pro identifikaci molekulárních změn byly použity microarray analýzy, 
které identifikovaly 87 genů se změněnou transkripcí v CLEF očních čočkách. Je škoda, že 
výsledky microarray analýz jsou negativní, že se nepodařilo identifikovat prvotní molekulární 
cíle Wnt/B-kateninové signální dráhy. Toto však nepovažuji za chybu autorky, ale spíše za 
problém v designu experimentu, přesněji ve výběru věku myší pro microarray analýzy. 
 
Autorka použila 20 obrázků k dokumentaci výsledků. Všechny prezentované výsledky: 
histologické analýzy, imunohistochemická dokumentace, fotografie gelů a grafy jsou 
vynikající a na úrovni kvalitních publikací v impaktovaných časopisech. Musím zejména 
vyzdvihnout profesionálně zpracované expresní analýzy pomocí fluorescenční 
imunohistochemie. Prezentované výsledky jsou perfektně zpracované a svědčí o 
profesionálním přístupu autorky.  
 
4. Diskuse 
Autorka velice dobře diskutuje získané výsledky v kontextu dostupné literatury. Přestože 
microarray analýzy neidentifikovaly prvotní důsledky aktivace Wnt/B-kateninové signální 
dráhy, autorka přesvědčivě argumentuje důvody výběru genu konexinu Gjb5. Diskuse, 
podobně jako Literární přehled, svědčí o autorčině přehledu v této oblasti výzkumu a o její 
schopnosti na základě získaných nálezů formulovat jasné argumenty a hypotézy. 
  
Diplomovou práci Barbory Antošové považuji za vynikající odrazový můstek pro její 
další vědecký růst. Autorka ukázala, že zvládá náročné metody, je schopna získat a 
zpracovat vědecká data na profesionální úrovni, a získané výsledky zasadit do kontextu 
současných znalostí v oboru. 
 
Dílčí připomínky k práci a otázky do diskuse: 
1) Na straně 23 je nepřesný popis vazebných míst pro Pax6 a Six3 transkripční faktory: “…v 
genu Pax6 byla nalezena vazebná místa pro Six3 …..“. Ve skutečnosti se jedná se o úseky 2 
kbp upstream oblast od prvního kodujícího exonu Six3 genu a oblast 5 kbp upstream od 
transkripčního startu Pax6 genu (Goudreau 2002). 
 
2) Připomínka formulační: používat správný český výraz deficitní myši ne deficientní. 
 
3) Ve výsledcích na straně 65 je popsáno vytvoření transgenní myši CLEF. Byly založeny 2 
kmeny/linie, MB06-05 a MB06-12. Není uvedeno, která linie byla použita pro tyto studie, 
přestože v textu na str. 65 je uvedeno, že obě linie jsou udržovány a tedy dostupné. Která linie 
byla charakterizována? 
 
4) V textu mi chybí jasné vysvětlení důsledků integrace transgenu do genomu pro jeho 
expresi. Jaké důsledky integrace transgenu při použité metodě injekce do prvojádra zygoty 
mohou nastat pro expresi trangenu? Jak by se daly vysvětlit výsledky při použití Cre-
rekombinázy a CLEF transgenu uvedené v diskuzi na str. 92? Co tedy může vést 
k výraznějšímu fenotypu u CLEF myší? 
 
5) Jaký je expresní profil αA-krystalinu v oční čočce embryí a myší? Je podobný jako je 
detekovaná exprese u transgenu CLEF s αA-krystalinovým promotorem (str. 68)? 
 
6) Popis microarray analýz je velice krátký s málo detaily. Jaký program byl použit pro 
analýzy? Proč byl vybrán cut off 1.9? Analyzovali jste výsledky např. s cut off 1.5 a kolik by 
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to bylo genů? Je nutné si uvědomit, že biologicky významné změny v mnohobuněčné tkáni 
mohou být velice malé.  
 
7) Kolik genů nebylo potvrzeno v quantitativním  RTPCR? Jak byly navrženy primery pro 
quantitativním  RTPCR? Jak se porovnávaly s probou v Affymetrix systému, ke které časti 
mRNA byly primery komplementární? 
 
8) Na základě výsledků z microarray a qRTPCR analýz byl vybrán gen Gjb5. Byla provedena 
kontrola všech Affymetrix prob pro tento transcript? Byla exprese změněna stejným směrem 
u všech prob? 
 
9) Z vašich imunohistochemických analýz je zřejmé, že by bylo vhodnější použít 
embryonálních očních čoček. Např. v E16.5 byly detekovány změny v transkripčních 
faktorech důležitých pro diferenciaci čočky. Uvažujete o dalších microarray analýzách? 
Případně jaký bude další postup při objasnění molekulárních mechanismů způsobující 
fenotyp-katarakta-u CLEF transgenních myší? 
 
 

 
RNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D.    V Praze dne 26. 5. 2011 
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