
 
 

 

 

Věc:   Oponentský posudek na dizertační práci 

 
Dizertační práce Ing. Kateřiny Vodičkové Kepkové ´Transkriptomika embryonální genomové 

aktivace preimplantačního vývoje skotu v podmínkách in vivo a in vitro kultivace´ je 

předkládána jako soubor dvou publikací již vyšlých tiskem a jedné publikace do tisku přijaté. 

Celkový počet článků opravňuje autorku k podání tzv. zkrácené verze dizertační práce, která 

obsahuje stručnou literární rešerši na řešené téma, následovanou kapitolami Cíle práce a 

Souhrn výsledků a komentáře k vybraným publikacím. Stěžejní výsledky jsou posléze shrnuty 

v kapitole Závěry. Úvodní kapitola, která představuje souhrn dosavadních vědeckých 

poznatků k řešené problematice, se zabývá molekulární podstatou časného embryonálního 

vývoje savců s důrazem na bovinní model. Značná část této kapitoly je věnována ústřednímu 

tématu dizertační práce, a to minoritní a majoritní aktivaci embryonálního genomu a s nimi 

spojenou aktivaci či umlčení genové transkripce a translace v průběhu celého 

preimplantačního vývoje skotu a dalších vybraných savčích modelových organismů. 

V následujících kapitolách se předkladatelka věnuje metodám významným pro studium 

exprese a funkce genů v rámci časného embryonálního vývoje, jako je supresivní subtraktivní 

hybridizace, mikročipová technologie, RNA interference či kvantitativní RT PCR. Všechny 

uvedené techniky byly také použity v při vypracování dizertační práce. 

  

 Cíle práce jsou formulované jasně a konzistentně vzhledem k předkládaným 

publikačním výstupům. Základem dizertační práce byla příprava cDNA knihoven 

připravených pomocí supresivní subtraktivní hybridizace (SSH) ze 4 a 8-buněčných stádií 

bovinních embryí a z oocytů v metafázi II. 

 

 Jak již bylo uvedeno, přílohu k předkládané dizertační práci tvoří soubor dvou 

publikací vyšlých tiskem a jedné publikace přijaté do tisku. První článek otištěný v časopise 

Theriogenology (IF = 2,073) si klade za cíl studium genové exprese během minoritní 
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genomové aktivace v preimplantačním vývoji skotu. Zde byla metodou SSH porovnávána 

bovinní embrya ve stádiu 4 buněk vůči oocytům v MII fázi. Výsledkem bylo nalezení 31 

unikátních amplikonů, přičemž u pěti z nich (CENPF, SRFS3, HMGN2, EIF4A2 a EIF4E) byl 

dále studován expresní profil v rámci celého preimplantačního období pomocí metody 

kvantitativní RT PCR. Na tomto místě bych se rád zeptal, proč předkladatelka zvolila jako 

driver oocyty ve stádium MII a nikoliv jednobuněčná embrya (zygoty)? Takto zvolený 

experimentální design by podle mého názoru specifičtěji odrážel změny v genové expresi 

v průběho minoritní genomové aktivace (jak tester tak driver představují embrya).  

 

 Vzhledem ke klíčové roli proteinu CENPF v rámci regulace buněčného dělení a  

chromozómové kondenzace se autorka rozhodla hlouběji prostudovat jeho funkci pomocí 

mikroinjekce CENPF dsRNA do embryí ve stádiu zygoty. Výsledkem bylo signifikantní 

snížení vývojové kompetence, které se projevilo nižším počtem embryí schopných překonat 

stádium 8 buněk. Kultivace embryí s cykloheximidem (inhibitor proteosyntézy) od 4 do 8-      

-buněčného stádia ukázala, že během tohoto období nedochází k degradaci CENPF. Autorka 

výše uvedenými experimenty potvrdila klíčovou roli tohoto proteinu během preimplantačního 

období u skotu. Dosažené výsledky byly publikovány v časopise Journal of Reproduction (IF 

= 2,579) 

 

 Třetí publikace přiložená k dizertační práci formou manuskriptu přijatého redakcí 

časopisu Theriogenology (IF = 2,073) se zabývá transkriptomickou analýzou srovnávající 

expresní profil bovinních embryí produkovaných in vivo a in vitro opět s důrazem na 4 a 8-     

-buněčné stádium. Pomocí supresivní subtraktivní hybridizace byly celkem připraveny tři 

cDNA knihovny, které byly použity k hybridizaci na specifický bovinní preimplantační 

mikročip (BlueChip). Autorka zjistila, že mezi 4-buněčnými embryi kultivovanými in vitro a 

embryi získanými in vivo existuje rozdíl v expresi u 134 genů. Podobná analýza provedená na 

8-buněčných zárodcích odhalila 97 diferenciálně exprimovaných genů. U transkriptů culin1 a 

culin1-like autorka zjistila že u nich dochází k přepínání exprese během preimplantačního 

vývoje.  

 

 Formální stránka dizertační práce je na velmi dobré úrovni. Výtku mám pouze 

k poměrně četným překlepům, či k místy neobratným překladům z anglického jazyka. Tato 

´zakolísání´ však nikterak nesnižují vědeckou hodnotu  práce a obrovský duševní a manuální 



vklad, který vyústil v komplexní dílo, na které bude možno v budoucnu navázat. Vzhledem 

k tomu, že předkladatelka splnila všechny nároky kladené na formální a obsahovou stránku 

dizertační práce, s potěšením konstatuji, že doporučuji tuto práci přijmout jako práci 

dizertační a umožnit tak splnění dílčí podmínky pro následné udělení titulu Ph.D.   

 

 

 

 V Praze dne 19.4. 2011                                                      Ing., RNDr. Vladimír Krylov, Ph.D. 

   

        

 

 

 

 

        


