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„Analýza pluripotentního programu genové exprese v časných embryích a 

embryonálních kmenových buňkách“ 

Diplomová práce byla vypracovaná v Laboratoři epigenetiky ÚMG AVČR pod vedením Mgr. 

Petra Svobody, Ph.D. Její zaměření na studium genové exprese u časných embryí a u 

embryonálních kmenových buněk myší je velmi aktuální a vyžadovalo, aby Martin Moravec 

zvládnul celou paletu molekulárně genetických metod. Předložená diplomová práce dokládá, 

že tento úkol zvládnul bezchybně. 

Již literární úvod, psaný velmi čtivou angličtinou, dokládá, že Martin Moravec je na svou 

experimentální práci velmi dobře teoreticky připraven. Všechny podkapitoly jsou založeny na 

nejsoučasnějších pracích jak v oblasti časných embryí, tak embryonálních kmenových buněk. 

 „Pluripotent blastomeres“. Které blastomery jsou u savců totipotentní? 

„Brg1 is a part of histone remodeling complex and its ablation reduced dimethyl at lysine 4 

on histone 3 (H3K4me2) marks in early embryos.“ 

Které modifikace histonů považujete za klíčové jak pro genovou expresi, tak pro případnou 

opravu poškozené molekuly DNA? 

 

„There is evidence that reprogramming efficiency can be increased by a set of additional 

molecules” 

Které látky, kromě transkripčních faktorů, mohou účinně napomáhat reprogramaci 
somatických buněk? 
 
 Všechny metodické přístupy jsou popsány dostatečně přesně a celá podkapitola metodik 

dokládá, že autor je s metodikami dobře obeznámen. Quantitative PCR je nejen správně 

popsána, ale především bezchybně technicky zvládnuta. 

Dosažené výsledky jsou nepochybně originální a velmi zajímavé. 

„The role of these ncRNAs during OZT and in the zygotic genome activation 

will be subject for future research.“ Věřím, že nedílnou součástí prezentace bude právě plán 

dalších experimentů, aby experimentální úsilí vyústilo ve kvalitní rukopis. 

 Všechny dosažené výsledky jsou korektně diskutovány. Především detailně popsané výhody 

a nevýhody „the Fluidigm™ assay“ jsou velmi poučné pro všechny budoucí experimentátory 

v této oblasti.  

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a pevně věřím, že Martin Moravec 

bude ve své, výborně započaté vědecké kariéře pokračovat v doktorandském studiu. 
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