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„Transkriptomika embryonální geonomové aktivace preimplantačního vývoje skotu 

v podmínkách in vivo a in vitro kultivace“  

 

 

Předložená disertační práce se zabývá aktuálním tématem genové exprese v časném, 

předimplantačním stádiu vývoje savčího embrya. Jako model byla zvolena embrya skotu. 

Volbu modelu považuji za velmi vhodnou, i když si tím autorka samozřejmě silně 

zkomplikovala vlastní práci. Už samotné získávání biologického materiálu je u tohoto druhu 

stále obtížnější a charakter prováděných studií vyžaduje tohoto materiálu velká kvanta.  Skot 

je jedním z mála druhů hospodářských zvířat, kde došly širšího uplatnění biotechnologické 

postupy. Jak se ukazuje v poslední době stále častěji, poznatky získané na laboratorních 

hlodavcích nelze často u skot využít, protože tu existuje mnoho významných mezidruhových 

rozdílů.  Předložená disertace představuje významný příspěvek k řešení tohoto problému. 

Disertace zahrnuje tři práce publikované v předních vědeckých časopisech. Do disertace je 

přiložena i jedna práce, která s tématem disertace nesouvisí, což autorka disertace v práci 

výslovně uvádí. Zařazením této práce je splněn požadavek na nejméně čtyři publikované 

práce pro podání disertace formou souboru publikovaných prací.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Jak bývá u prací tohoto typu zvykem, je úvod, shrnutí současného stavu a popis metodik 

stručný. Podrobnosti lze dohledat v přiložených separátech či rukopisech.  

Cíle práce jsou stanoveny jasně, zcela konkrétně a lze konstatovat, že byly naplněny.  

Práce zahrnuté do disertace prošly náročným oponentím řízením v mezinárodních vědeckých 

časopisech, což je zárukou jejich vysoké kvality. Byla dosažena celá řada významných 

originálních poznatků. Z publikovaných prací vyplývá, že autorka zvládla celou řadu 

molekulárně biologických a molekulárně genetických technik. V rukopisu přijatém do 

Theriogenology je korespondující autorkou velmi rozsáhlé a důkladně provedené práce, která 

se zcela jistě dočká významných ohlasů od odborníků pracujících na tomto poli.  

 

 

 

 



K práci mám následující dotaz:  

 

Součástí reaktivace je počáteční degradace maternálně zděděných proteinů a mRNA včetně 

oocyt-specifických transkriptů. Jakými mechanismy k této degradaci dochází?  

 

Závěrem konstatuji, že disertační práce Ing. Kateřiny Vodičkové Kepkové  má všechny 

náležitosti kladené na tento typ prací. Autorka v disertaci jasně prokázala schopnost a 

připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu a vývoje. Disertační práci Ing. Kateřiny 

Vodičkové Kepkové  doporučuji přijmout k obhajobě a po jejím obhájení doporučuji Ing. 

Kateřině Vodičkové Kepkové udělit titul PhD.  

 

 

V Uhříněvsi 28. března 2011 

 

       Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.  

 


