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 literární přehled ke stanoveným úkolům na 28 stranách.Je vzorně dokumentován s 

přehledem dosavadních poznatků  včetně nejnovějších publikací roku 2O15,takže by 
mohl být použít jako kapitola vysokoškolské učebnice 

Základní úkoly jsou přesně definovány k objasnění role AURKA  a PLK1 
v meiotickém zrání myších oocytů,možností časné reparace zlomů dvouvláknové 
DNA po aplikaci radiomimetické látky a možnosti časné reparace těchto zlomů 
MRE11 z opravných proteinů, exprimovných také v lidských oocytech.Jsou to úkoly 
na úrovní základního výzkumu se zásad- ním významem pro aplikovaný  klinický 
výzkum v reprodukční genetice člověka a jejím klinickém využití u poruch lidské 
reprodukce. 

Dosažené výsledky jsou dokonale  dokumentovány,presentovány přehledně, 
logicky, neboťˇvšechny jsou  zveřejněny ve vysoce impaktovaných zahraničních 
časopisech. 

U dvou spoluautorských publikacích zajistila  vyšetření imunochemická a konfokální 

mikroskopické metody s analysou dosažených výsledků.Tím významně přispěla k 
prioritním výsledkům, že AURKA zajištˇuje biogenesu MTOC, délku dělícího 
vřeténka, ale nesouvisí se znovu započatým pokračování meiozy v myších oocytech. 

 U druhé  spoluautorské publikace, charakterizující úlohy PLKI1 v meiose pomohla 
odhalit odlišné mechanismy meiozy oocytu od somatických buněk, podíl na 
degradaci jaderné membrány, na organisaci dělícího vřeténka, napojení  kinetochorů 
na mikrotubuly a také to, že je PLK1 součástí systému, zajištˇujícícho normání řazení 
chromosomů a jejich normální segregaci. 

U prvoautorské publikace připravila A. Mayer experimentální strategii a 
provedla  plánovné experimenty, pozorování dynamiky meiozy konfokální 
mikroskopií.Ze získaných dat připravila celý rukopis, který je nyní přijat k publikaci dle 
posledních informací školitele ve vysoce  impaktovaném časopise J . Cell Science 
s IF 5,4. Bylo tak objeveno, že radiomimetická látka Neokarcinostatin působí lomivost 
dvouvláknové DNA oocytů, opoždění přesunu chromosomů v meioze s risikem 
aneuploidie, zastavení maturace v MI fázi, ale že při tom nedochází k aktivaci APCC 
a ke zpoždění anafáze.K zásadním poznatkům také patří to, že MRE1 je zapojen do 
H2AX fosforylace, chrání integritu  chromosomú a umožnˇuje reparaci vzniklých 
zlomů DNA při vyzrávání oocytů. 



Diskuse dokonale pokrývá  všechny dosažené výsledky tak, jak je publikována ve 
výše uvedených zahraničních publikacích. 

 Předložená disertace splnila všechny zadané a plánované úkoly s prioritními 
výsledky, prokázala jednoznačně schopnosti samostatné tvůrčí vědecké práce, je 
skvěle dokumentována a diskutována, splňuje požadovaná kriteria publikační  aktivity 
jednou prvoautorskou a dvěma spoluatorskými vysoce impaktovanými publikacemi 

.Jednoznačně proto doporučuji udělení PhD. 

Je nutno rovněž vyzdvihnout a ocenit práci školitelů , kteří zajistili  svým vedením a 
vybavením ústavu dosažení  vynikající úrovně  výsledků v předložené disertační 
práci. 

 Otázka do diskuse: 

Bude možno využít presentovaných metod také pro výzkum poruch meiozy a 
vyzrávání lidských oocytů k objasnění poznaných a nových zákonitostí tohoto 
procesu ke zdokonalení možností prevence a diagnostiky v preimplantačním a 
prenatální fázi vývoji, neboť´nedávná publikace Holubcová et al Science, 2015 , 348 
1143 svědčí, že u lidských oocytů vývoj dělícího vřeténka není závislý na 
centrozomech či jiných mikrotubuly organizujících centrech? 
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