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POSUDEK NA DIZERTAČNÍ PRÁCI IRYNY KOZMÍKOVÉ 

„BMP SIGNALING IN THE EVOLUTION OF CHORDATE AXIAL PATTERNING“ 

 

Iryna Kozmíková předložila k obhajobě práci složenou z 99 stran vlastního textu, dvou prací již 

opublikovaných ve vědeckých časopisech a jednoho manuskriptu, který je v současné době 

submitován. U jednoho z článků (v časopise PLOS One) a u manuskriptu je I. Kozmíková první 

autorkou.  

Tématem práce je studium mechanismů, kterými BMP signalizace reguluje vznik tělní osy u 

primitivních strunatců, a objasnění míry konzervovanosti těchto mechanismů. Jako hlavní 

experimentální model sloužil kopinatec Branchiostoma floridae. Je třeba říct, že nejde o typický 

model vývojové biologie a pro získání materiálu bylo potřeba nemalé úsilí v terénu. Vlastní 

molekulárně biologická práce pak ve většině případů vyžadovala vytváření vlastních reagencií 

(např. klonování cDNA, příprava hybridizačních sond, příprava promotorových sekvencí atd.), což 

je samo o sobě experimentálně i časově náročné. Výsledky analýz jsou ve většině případu dobře 

zařazeny do kontextu a vlastní práce pak představuje typickou ukázku přístupu EVO-DEVO. 

Práce je psána dobrou, i když někdy hutnou, jindy zas rozvláčnou, angličtinou a obzvláště 

diskuse se autorce dle mého názoru povedla. Z věcí, které jsou poměrně atypické a četbu zrovna 

neusnadňují bych nicméně zmínil: 

a) formát literárních odkazů – v textu uvedeni dva autoři a et al., to samé pak v seznamu publikací. 

V prvním případě by asi stačil autor jeden, naopak v seznamu publikací by se hodila úplná 

bibliografická citace. 

b) Supplementary Figures – dizertační práce není omezena rozsahem, použití „supplementary 

figures“ proto není nutné, zejména s ohledem na fakt, že listování tam a zpět komplikuje četbu 

 

 

Větřkovice 13. února 2013 

 



 

 str. 2/2 

Měla autorka nějaký důvod k těmto formálním specifikům?  

K věcné diskusi a objasnění mám následující dotazy: 

1. Kopinatec je zástupce bezlebečných (Cephalochordata), jedné ze tří hlavních skupin 

strunatců (spolu s pláštěnci Tunicata a obratlovci Vertebrata). Podle morfologických znaků byli 

dříve bezlebeční a obratlovci sesterskou skupinou Tunicata, podle molekulárních dat jsou naopak 

bezlebeční evolučně vzdálenější než vzájemně příbuzní Tunicata a Vertebrata. Který evoluční 

model podporují analýzy BMP signalizace v průběhu vývoje? 

2. Na obrázcích 12-14 jsou některá embrya znázorněna v dorzálním pohledu, jiná pak v bočním. 

Má tato heterogenita, které komplikuje vzájemné srovnání, nějaké opodstatnění? 

3. Obr. 14: Jak si autorka vysvětluje zvýšení exprese proneurálního genu Brn1/2/4 po stimulaci 

BMP, i když by se dal očekávat opak? 

4. Autorka opakovaně srovnává většinu závěrů v linii kopinatec – medaka – Danio – drápatka a 

opomíjí vyšší třídy obratlovců (ptáci, savci). Jak jsou hlavní obecné procesy diskutované v této 

práci konzervovány v evoluci dále – tj. ptáci (embryo kuřete) a savci (myš)? Na mysli mám 

zejména následující: 

 Role Vent v represi chordinu/goosecoid 

 Pozitivní regulace exprese Vent genů BMP drahou, BRE elementy v promotorech Vent genů 

 Role BMP dráhy (resp. její inhibice) v definování dorsoventrální osy a neurální ploténky? 

 Vzájemná regulace BMP a Wnt dráhy v ustavení dorsoventrální a anterioposteriorní tělní osy 

Mohla by autorka během obhajoby tyto evoluční zákonitosti objasnit (je-li odpověď známa)? 

(5. Jak daleko pokročil v publikačním procesu submitovaný manuskript?) 

 

Závěrem bych rád zdůraznil, že prezentovaná práce Iryny Kozmíkové rozhodně splňuje veškeré 

odborné a formální náležitosti na tento typ práce kladené. Autorce k práci gratuluji, přeji hodně 

štěstí do budoucna a doporučuji udělení titulu PhD. 

 

Mgr. Vítězslav Bryja, PhD. 


