
  

 
 

 

Oponentský posudek na disertační práci Mgr. Moniky Šídové:  

“Časo-prostorové utváření molekulárních gradientů v časném embryonálním 

vývoji Xenopus laevis“ 

 

   Vývoj nového jedince závisí na časo-prostorových molekulárních gradietech, které určují 

budoucí stavbu těla organismu. Otázkou zůstáva kdy a jak dochází k „zapnutí“ příslušných 

molekulárních gradientů buněčných determinantů během embryogeneze. Některé z těchto 

mechanismů byly odpozorovány na úrovni  mikroskopické a molekulární. Studium genové 

exprese, metody qPCR tomografie, a vysokokapacitní qPCR systém BioMarkTM představují 

nové přístupy v možnostech studia molekulárních gradientů odpovidajících za 

embryogenezi. 

Mgr. M. Šídová si vybrala pro studium časo-prostorových molekulárních gradientů Xenopus 

laevis, (drápatku vodní) jako ideální modelový organismus ve vývojové biologii (velký počet 

oocytů, vnější oplození, dobře pozorovatelný embryonální vývoj). 

   Práce M. Šídové patří k aktuálním tématům vývojové biologie a aplikované medicíny.  

   Práce je členěná na úvod, cíle práce, literární přehled, komentář k jednotlivým publikacím, 

diskuzi, závěry, seznam použité literatury a seznam zkratek.  

Cíl práce je jasně definován: 

Studium časo-prostorové lokalizace klíčových maternálních biomolekul, které zajišťují 

determinaci a diferenciaci jednotlivých blastomer v průběhu časné embryogeneze. 

Následuje pět konkrétních cílů: 

1. Stanovit lokalizační profily maternálních mRNA podél animálně-vegetativní osy 
zralého oocytu Xenopus laevis pomocí qPCR tomografie. 

2. Určit distribuci maternálních mRNA do jednotlivých blastomer v průběhu časného 
rýhování se zaměřením na animálně-vegetativní, dorzo-ventrální a pravo-levé tělní 
osy. 

3. Popsat lokalizační profily regulačních molekul miRNA podél animálě- vegetativní osy 
zralého oocytu Xenopus laevis. 

4. Ověřit vliv teplotní a enzymatické degradace post mortem na kvalitu vzorků RNA. 
5. Vyhodnotit základní faktory, které ovlivňují efektivitu pre-amplifikační reakce, jenž je 

nezbytná pro kvantifikaci genové exprese prostřednictvím vysokokapacitního qPCR 
BioMarkTM systému. 
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Úvod práce je velice přehledně členěn a shrnuje současné znalosti v daném oboru. 

Následuje komentář k předloženým publikacím. 

Autorka uvádí  pět publikací v kvalitních časopisech, třikrát je první autorkou. Není třeba 

diskutovat nad vědeckou kvalitou výsledků, všechny práce prošly náročným oponentním 

řízením v časopisech s vysokou úrovní. 

Další šestá práce je v přípravě a  není součástí dizertace. 

Dizertace dále pokračuje zasvěcenou diskuzí a  závěry k jednotlivým cílům práce: 

1. Podařilo se identifikovat dvě hlavní skupiny maternálních mRNA, odlišných lokalizačním 
gradientem podél animálně-vegetativní osy. Animální gradient vzniká pasivní difuzí, 
zatímco vegetativní gradient aktivním transportem transkriptů z jádra. 

2. Z řezů oocytu bylo možné odlišit dvě vegetativní podskupiny mRNA. Determinanty  
zárodečné plazmy jsou lokalizované ve vegetativním pólu, zatímco gradient ostatních 
vegetativně lokalizovaných mRNA vykazuje pozvolný a kontinuální nárůst směrek 
k vegetativnímu pólu. 

3. Byla potvrzena nerovnoměrná distribuce maternální mRNA, která je asymetricky 
lokalizovaná podél animálně-vegetativní osy zralého oocytu.  Animální blastomery 
z vyvojových stádií 8, 16 a 32 buněk obsahují jiné maternální transkripty něž vegetativní 
blastomery. 

4. Animálně-vegetativní asymetrie vzniká důsledkem gradientů mRNA, ale specifikace 
dorzo-ventrální a pravo-levé tělní osy vzniká nerovnoměrnou distribucí jiných 
biomolekul, například proteinů. 

5. Byly popsané dva základní profily asymetrické lokalizace mRNA podél animálně-
vegetativní osy. Tato nerovnoměrná distribuce, spolu s maternální mRNA a proteiny 
patří do skupiny významných buněčných determinantů, podílejících se na časo-
prostorové diferenciaci buněk a organismu. 

6. Na působení enzymatické degradace post mortem je citlivější mRNA než rRNA. 
7. RNA z pulců vykazuje nižší stabilitu než maternální RNA v oocytu. 
8. Byly vyhodnoceny optimální podmínky počtu pre-amplifikačních cyklů, množství celkové 

RNA a míra exprese studovaného genu. 
 

Práci samotnou jsem přečetla s velkým zájmem a děkuji tím za doplnění mých znalostí ve 

vývojové biologii. 

 

Předkládám pár otázek a směrů k diskuzi: 

1. První rýha v rýhování vajíčka je daná průnikem spermie, co je induktorem dalších 
rýh? 

2. Maternální transkripty jsou uchyceny ve vegetativním kortexu ve spojení 
s mikrofilamentárním aparátem. METRO transportní dráha nevykazuje závislost na 
cytoskeletárním aparátu – jak probíhá transport zde ? 
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3. Čím je způsobena větší „odolnost“ RNA u oocytů oproti pulcům při degradaci post 
mortem? 

4. Je známo jaké proteiny (biomolekuly) se účastní specifikace dorzo-ventrální a pravo-
levé tělní osy? 

5. Ve Vaší práci (str. 79) konstatujete, že vysokokapacitní qPCR systém BioMarkTM 

představuje revoluční přístup v možnostech studia genové exprese (vývojová 
biologie  obojživelníků) – jaké jsou možnosti pro studium vývoje savců? 

6. Jaky je osud práce Tlapakova T., Sidova M et al.? 
7. Kterým směrem se bude ubírat Vaše další práce? 

 

Mgr. L. Šídová plně využila šance spolupráce školitelky Mgr. T. Tlapákové, Ph.D z  Katedry 

buněčné biologie, Přirodovědecké fakulty UK s Mgr. R. Šindelkou, Ph.D. z genetické  

laboratoře světové kvality (Laboratoř genové exprese, Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. 

i.). 

  

Nesnižuji tím však zásluhy autorky - předložená práce má vysokou odbornou úroveň, 

dokazuje nejen pracovitost kandidátky, ale též její schopnost získané poznatky analyzovat a 

dávat do souvislostí.  

 

Doporučuji tuto práci k přijetí a udělení vědecké hodnosti PhD. 

  

 

V Praze 18. 8. 2015  

                                                         Doc. RNDr. Jana Pěknicová, CSc 

   

 

  


