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Mgr. Monika Šídová předkládá disertační práci formou souboru publikovaných prací 

sestavenou z velmi kvalitních publikací, na kterých se sama významně podílela, jak dokládá i přiložené 

prohlášení spoluautorů.  Disertace splňuje kritéria požadovaná u tohoto typu zpracování disertačních 

prací.  

Disertace se zabývá aktuálním tématem lokalizace maternální mRNA a miRNA v oocytu a 

raném embryu modelového organismu Xenopus laevis. Volbu tradičního a v poslední době některými 

odborníky neprávem poněkud podceňovaného modelu drápatky africké považuji za velmi dobrou i 

proto, že dovolila autorce disertace výzkum jevů, které se na jiných modelech studují mnohem 

obtížněji, nebo je na současné úrovni technik studovat ani nelze.    

Cíle práce jsou formulovány jasně a konkrétně a byly v disertaci bezezbytku splněny.  

Teoretický úvod je velmi dobře napsaný. Oceňují velmi dobrou jazykovou kulturu, která 

nebývá u prací tohoto typu vždy samozřejmostí. Drobné nedostatky (např. chyba ve shodně podmětu 

s přísudkem na str. 50 – „… maternální transkripty, které zastupovali …“) na tom nic nemění. Je 

celkem pochopitelné, že autorce soustředěné na obsahovou stránku textu takové věci uniknou.  

Důležitá fakta jsou utříděna a představena přehlednou formou, což dokazuje, že se autorka naučila 

velmi dobře pracovat s vědeckou literaturou.   

Pokud jde o metodickou část, vysoce na ní cením nejen spektrum technik, které autorka 

disertace zvládla, ale především fakt, že se aktivně podílela na rozvoji originálních metodických 

postupů, které umožňují lokalizaci mRNA podle konkrétní osy uvnitř vzorku. S pomocí této techniky 

pak dosáhla řady zcela originálních výsledků, o jejichž kvalitě svědčí publikace ve významných 

vědeckých časopisech.  Podobně využila i další originální techniky pracoviště (např. RT-miQPCR). 

Zabývala se i metodickými aspekty dalších technik (vysokokapacitní qPCR systém BioMark). Nebyla 

tedy jen uživatelem moderních laboratorních technik, ale sama přispěla k jejich rozvoji, což cením 

jako její významný přínos pro celou vědeckou komunitu. 



Disertace je tvořena souborem čtyř prací publikovaných v mezinárodních vědeckých 

časopisech a z jednoho manuskriptu. U tří prací je Mgr. Šídová uvedena jako první autorka. Práce 

prošly náročným oponentním řízením ve velmi kvalitních mezinárodních vědeckých časopisech. Tento 

fakt je zárukou vysoké kvality disertace a oponentovi značně usnadňuje jeho roli.  

Výsledky jsou pro přehlednost konfrontovány s aktuálním stavem v oboru v kapitole Diskuse, 

i když výsledky v rámci každé publikace mají svou vlastní diskusní část. Společně se stručně a precizně 

formulovanými Závěry dává Diskuse jasnou představu o přínosu disertační práce a významu v ní 

obsažených publikací pro rozvoj oboru. 

 

K práci mám následující dotaz:  

 Výhodou vašeho modelu je, že nabízí k analýzám poměrně velké buňky a dovoluje tak 

postihnout gradienty mRNA i miRNA v rámci jedné buňky i mezi různými blastomerami v rámci 

embrya.  Jak moc se podle vašeho názoru mohou podobné gradienty uplatnit ve vývoji savčího 

oocytů a savčích předimplantačních embryí?   Jak reálnou vidíte možnost studovat podobné 

gradienty u savčích oocytů a embryí? 

 

Závěrem konstatuji, že disertační práce Mgr. Moniky Šídové 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 Mgr. Moniky Šídové doporučuji přijmout k obhajobě a po 

jejím obhájení doporučuji Mgr. Šídové udělit titul PhD.  
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