
Posudek na doktorandskou dizertační práci Mgr. Alexandry Mayer v rámci doktorského 

studijního programu Vývojová a buněčná biologie 

 

Práce Mgr. Mayer je zaměřena na studium molekulárních mechanismů účastnících se kontroly 

zrání myších oocytů. V první části práce byla studována úloha protein kináz Aurora A a Plk1 ve 

znovuzahájení meiozy a následné maturaci oocytů. Bylo zjištěno, že žádná z těchto kináz není 

nezbytná pro zahájení meiozy, nicméně obě jsou důležité pro správnou organizaci dělícího 

vřeténka a dokončení meiotického dělení. Kináza Plk1 rovněž kontroluje správné načasování 

rozpadu jaderné membrány a také degradaci proteinu EMI1, která přispívá k aktivaci komplexu 

APC/C a indukci anafáze. Tato originální pozorování byla publikována v impaktovaných časopisech 

(Plos One, Biology of Reproduction) a nelze pochybovat o vysoké kvalitě dosažených výsledků. 

V druhé části práce se autorka zabývá studiem signálních drah reagujících na poškození DNA 

v průběhu maturace oocytů. Hlavním získaným poznatkem je, že meióza probíhá s normální 

kinetikou i v přítomnosti nízkého počtu dvouvláknových zlomů DNA. Teprve velký počet těchto 

zlomů vede k prodloužení meiozy v důsledku fragmentace chromosomů a aktivace SAC. Tato 

zjištění naznačují, že odpověď na poškození DNA v oocytech probíhá odlišně od mitotických 

buněk, kde jediný zlom vede k oddálení nástupu anafáze (Silva et al. 2014 JBC). Oocyty vystavené 

působení radiomimetik jsou schopné zaznamenat přítomnost poškození DNA (positivita gH2AX), 

byť překvapivě nikoliv díky aktivaci kinázy ATM. Pro indukci modifikace H2AX v oocytech se zdá 

být nezbytný protein Mre11, nicméně jakým mechanismem k tomu dochází, zůstává bohužel 

neobjasněno. Tato část práce je prezentována formou manuskriptu, na kterém je Mgr. Mayer 

první autorkou a který je v současnosti v recenzním řízení. K této části práce se rovněž vztahují 

mé doplňující dotazy, které uvádím níže.  

Práce je psaná anglicky a sestává se ze stručného úvodu (22 stran), popisu použitých metod (4 

strany), výsledků a diskuze (30+7 stran) a přibližně 300 literárních odkazů. Práce splňuje formální 

náležitosti disertační práce jak svým rozsahem, tak i po obsahové stránce, kapitoly jsou logicky 

členěny a doplněny názornými ilustracemi. Jako poněkud nevhodnou hodnotím přílišnou šíři 

řešené problematiky (2 tematicky velmi odlišné aspekty kontroly buněčného cyklu). V důsledku 

toho jsou některé pasáže poměrně stručné. Například úloha Mre11 v meiotickém dělení v jiných 

modelových organismech (kvasinky, C. elegans, myší hypomorfní mutantní kmeny) je zmíněna jen 

velmi povrchně. Úloha ostatních komponent MRN komplexu v meioze není zmíněna vůbec. 

Rovněž bych autorce vyčetl, že nedodržela správnou nomenklaturu proteinů a přestože pracuje 

výhradně s myším modelem, uvádí názvy proteinů s velkými písmeny, což odpovídá lidským 

homologům. Po metodické stránce nemám k práci výhrad. Autorka si osvojila celou řadu 

náročných technik včetně kultivace oocytů a konfokální mikroskopie živých buněk. 

 



Doplňující dotazy na autorku: 

1. Jakým způsobem jste ověřila specifitu signálu protilátky rozpoznávající fosforylovanou formu 

histonu H2AX v myších oocytech?  

2. Jaká může být úloha masivní fosforylace histonu H2AX v průběhu metafáze I přítomná i bez 

exogenního poškození? Která z protein kináz reagujících na genotoxický stres je dle Vašeho 

názoru zodpovědná za regulaci této funkce? 

3. Domníváte se, že Mre11 ovlivňuje hladinu gH2AX v rámci MRN komplexu, nebo se jedná o 

specifickou funkci Mre11? Dochází v místech akumulace gH2AX k resekci DNA? 

4. Jaký mají fenotyp hypomorfní mutanty Mre11 a Nbs1? Jsou defekty ve vývoji gamet v těchto 

modelech srovnatelné s účinkem mirinu popsaným v této práci? 

5. V experimentech prezentovaných v této práci byl studován vliv  neocarzinostatinu na 

znovuzahájení meiozy v izolovaných oocytech. Domníváte se, že celotělové ozáření myší 

nízkou dávkou ionizujícího záření by mělo stejný vliv jako ovlivnění izolovaných oocytů?   

 

Závěr: 

Pokud byly splněny všechny formální náležitosti stanovené oborovou radou, doporučuji práci 
Mgr. Alexandry Mayer k obhajobě s následným udělením titulu Ph.D. za jménem. 

 

 

 

V Praze 16.11.2015     ---------------------------------------------------------- 

       MUDr. Libor Macůrek, PhD 


