
Oponentní posudek 

na diplomovou práci Denisy Pešanové 

„Transkripční aktivity genů, charakterizující vývojově kompetentní cytoplazmu oocytů skotu“ 

Předložená diplomová práce se zabývá hodnocením transkripční aktivity vybraných genů v oocytech 

skotu z hlediska vývojové kompetence těchto oocytů. Ve vzorcích RNA  oocytů izolovaných z malých a 

středně velkých folikulů a ve vzorcích RNA z časných embryí skotu byl pomocí kvantitativní RT-PCR 

analyzován profil exprese vhodných genů, vybraných na základě výsledků předchozí mikročipové analýzy. 

Práce je metodicky obsáhlá, zahrnuje metody výběru a kultivace oocytů i časných embryí, izolaci RNA, 

kvantitativní RT-PCR, zpracování a vyhodnocení výsledků. 

Formální kvalita předložené práce 

Práce je napsána srozumitelně, velikost jednotlivých kapitol je úměrná jejich významu. Po formální 

stránce (jazykové, terminologické, grafické) je předložená práce vypracována pečlivě a obsahuje značný 

rozsah teoretické přípravy a experimentální práce.  

Hodnocení částí předložené práce 

1) Úvod (teoretická část) 

Na základě literárních údajů jsou podrobně popsány faktory předurčující kvalitu a vývojovou kompetenci 

oocytů a časných embryí. Je představena problematika transkripční aktivity probíhající v zrajících 

oocytech během meiózy a v časných embryích. Autorka čerpala z velkého množství podkladů, 

publikovaných tuzemskými a zejména zahraničními pracovišti.  

2) Cíle práce 

 Uvedené cíle práce jsou jasně formulované. 

3) Metody 

Podrobně jsou uvedeny metodické postupy týkající se izolace oocytů z ovárií, selekce oocytů ,in vitro 

kultivace oocytů, jejich následné oplození  a in vitro kultivace časných embryí. Dále jsou uvedeny metody 

týkající se izolace RNA, výběru kandidátních genů na základě mikročipové analýzy a stanovení exprese 

genů pomocí kvantitativní RT-PCR. 

4) Výsledky 

V celkem 33 grafech jsou uvedeny hodnoty exprese RNA vybraných genů v nematurovaných a 

maturovaných oocytech dvou velikostních kategorií a v časných embryích. Tyto údaje týkající se 17 genů 

byly podrobně zaznamenány a rozdíly v expresi specifické RNA adekvátně vyhodnoceny. Na základě 

získaných výsledků byly vybrány geny, jejichž exprese se jeví jako vhodný ukazatel kvality jednotlivých 

testovaných kategorií oocytů a vývojového potenciálu časných embryí. 



5) Diskuse 

Autorka podrobně porovnává získané údaje o expresi sledovaných genů s publikovanými literárními údaji 

a vyvozuje logické závěry. 

6) Závěry práce 

Na základě výsledků předložené práce je uveden výstižný souhrn získaných poznatků. 

7) Seznam literatury 

Je uveden obsáhlý seznam odborných článků, které jsou v práci citovány.  

Shrnutí 

Předložená diplomová práce je kvalitně zpracována a prezentuje výsledky, které rozšiřují základní 

poznatky o genové expresi během oogeneze a časné embryogeneze. Autorka práce se dobře orientuje 

v dané problematice, osvojila si náročné laboratorní metody, využívá odbornou literaturu a umí náležitě 

prezentovat získané výsledky.  Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky do diskuse 

a) Z publikovaných literárních údajů je zřejmé, že vývojový potenciál oocytů, pocházejících z různých 

velikostních kategorií folikulů lze do určité míry ovlivnit úpravou kultivačních podmínek během 

meiotického zrání v in vitro podmínkách. Jaké modifikace prostředí během in vitro kultivace by mohly 

zvýšit vývojovou kompetenci oocytů pocházejících z malých antrálních folikulů? 

b) V metodice kvantitativní RT-PCR je zmíněno ověření specifity produktu analýzou křivek tání. Co bylo 

podstatou této analýzy a jakým způsobem byla vyhodnocena?  

c) V práci je uvedeno, že nejprve byla provedena analýza exprese genů lumikanu (LUM) a staniocalcinu 1 

(STC1) a výběr kandidátních genů na základě výsledků mikročipové analýzy byl proveden až následně.  

Byly geny LUM a STC1 také součástí mikročipu a případně jaký expresní profil těchto dvou genů na 

mikročipu byl zjištěn u oocytů? 
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