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V posledných rokoch je zaznamenaný rozmach biotechnológií, kde zaraďujeme 

i produkciu embryí. Tie nachádzajú svoje uplatnenie v mnohých vedných disciplínach ako sú 

reprodukcia hospodárskych zvierat ale aj v medicíne. Aj predkladaná práca sa zameriava na 

problematiku epigenetických zmien v prvom embryonálnom cykle, pochopenie ktorých by 

následne viedlo k produkcii kvalitnejších embryí.   

Predložená dizertačná práca Mgr. Ireny Barnetovej je po formálnej stránke rozdelená do 

samostatných kapitol, čo zodpovedá požiadavkám na tento druh práce. K uvedenej 

problematike autorka spracovala primeraný literárny prehľad pričom použila citácie prevažne 

zahraničných autorov. Spracovaný prehľad literatúry poskytuje teoretický základ pre 

zorientovanie sa v danej problematike a zároveň je dôkazom zvládnutia práce s literatúrou. 

V kapitole „Ciele práce“ sa autorka zamerala na epigenetickú remodeláciu zygót rôznych 

živočíšnych druhov produkovaných rôznymi technikami ako na úrovni vnútrodruhovej tak aj 

na úrovni medzidruhovej.  

Autorka pre naplnenie cieľov práce zvládla rôzne techniky mikromanipulácií s embryami 

cez ich aspiráciu, kultiváciu, in vitro oplodnenie resp. ICSI. Ďalej musela zvládnuť aj 

analytické metódy – imunocytochémia a štatistické vyhodnotenie výsledkov. 

Svoje výsledky už prezentovala v zahraničných karentovaných časopisoch, čím sa len 

potvrdila vysoká erudovanosť doktorandky ako aj aktuálnosť tejto práce. 

 

K predloženej dizertačnej práci mám nasledovné pripomienky: 

 Ako si vysvetľujete, že ste nezistili štatisticky významný rozdiel v remodelácii 

jadier čo sa týka techniky produkcie embryí (IVF vs. ICSI)? 



 Koľko % polyspermických zygót ste zaznamenali v článku „Genome 

reprogramming during the first cell cycle in vitro produced porcine embryos“? 

 Prečo ste nepoužili pri iICSI v prípade myšacích oocytov taktiež ľudské spermie 

tak ako to bolo v prípade prasačích oocytov? 

 Aké štádium vývoja prvojadier ste zaznamenali pri medzidruhovom oplodnení? 

  Napriek tomu, že je evidentný rozdiel v kvalite dozrievania oocytov v prostredí in 

vitro vs in vivo (formovanie paternálneho prvojadra) napriek tomu ste z hľadiska 

epigenetických faktorov nezistili rozdiel medzi týmito skupinami. Čím si to 

vysvetľujete? 

 

Napriek pripomienkam predložená doktorandská dizertačná práca Mgr. Ireny Barnetovej 

na tému „Remodelace genomu během prvního buněčného dělení embryogeneze“ spĺňa všetky 

kritériá (formálne a obsahové) pre tento druh prác. Hodnotím ju veľmi pozitívne 

a odporúčam k obhajobe a po úspešnej obhajobe navrhujem doktorandke udeliť titul 

„philosophiae doctor“, PhD. v študijnom programe Vývojová a buněčná biologie. 

 

 

V Nitre 9.9.11      .......................................... 

       doc. RNDr. František Strejček, PhD.  

 


