
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Univerzita Karlova v Praze 

Přírodovědecká fakulta 

Albertov 6, 128 43 Praha 2 

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208 

www.natur.cuni.cz 

 
 

 

Oponentský posudek na dizertační práci 

 
Dizertační práce Mgr. Lucie Žílové (Klímové) „The role of Pax6 transcription factor in 

mouse eye development“ je koncipována jako komentovaný soubor čtyř původních 

impaktovaných publikací s tím, že tři z nich, včetně velmi prestižní, publikované 

v časopise Development (IF = 6,462), jsou prvoautorské. Výše uvedené skutečnosti 

dovolují autorce předložit dizertační práci ve zkrácené podobě. 

 Dizertační práce je psaná v anglickém jazyce a je členěna standardním způsobem. 

Angličtina je na dobré úrovni a text je velmi čtivý, jasný a přehledný s řadou dobře 

vyvedených obrázků a schémat. Abstrakt je poněkud delší a spíše se tváří jako rozsáhlejší 

úvod spojený s dosaženými výsledky. Velmi povedená je podle mého názoru kapitola 

Literární přehled, která čtenáře zevrubně ale zároveň přehledně provede problematikou 

časného vývoje komorového oka s důrazem na indukci vzniku čočky a proliferaci a 

diferenciaci buněk zrakového pohárku, základu sítnice a pigmentové vrstvy. Závěr této 

kapitoly je věnován popisu a funkci klíčového genu Pax6 per se, a při vývoji oka.  

 Cíle dizertační práce jsou jasně stanovené a týkají se detailní role Pax6 na indukci 

čočky a proliferaci a diferenciaci sítnicových progenitorových buněk (retinal progenitor 

cells (RPC). Stanoveným cílům odpovídají předložené publikace. 

 První článek „Lens morphogenesis is dependent on Pax-6-mediated inhibition of 

the canonical Wnt/beta-catenin signaling in the lens surface ectoderm“ uveřejněný 

v časopise Genesis se týká role Pax6 na inhibici Wnt signální kaskády, která je nezbytná 

pro vznik čočky. Autorka v této práci prokázala přímý vliv transkripčního faktoru Pax6 

na expresi Wnt inhibitorů Sfrp1 a 2 a Dkk1. Druhá publikace „Generation of mRx-Cre 

transgenic mouse line for efficient conditional gene deletion in early retinal progenitors“ 

otištěná v PLoS One je metodická a popisuje přípravu transgenní myši exprimující Cre-

rekombinázu cíleně pouze v optickém váčku (OV) díky přítomnosti regulační sekvence 

myšího Rx genu. Křížením transgenních myší s myšmi obsahujících LoxP místa pro 

vyštěpení části kódujících sekvencí studovaných genů (Pax6 a Onecut 1 a 2) vznikly 
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podmínění knock-out jedinci s  delecí těchto genů v OV. Takto připravený Pax6 knock-

out byl následně použit pro studium funkce tohoto genu na indukci vzniku čočky a 

proliferační a diferenciační potenciál sítnicových progenitorových buněk. Výsledky z této 

studie jsou předmětem třetího článku s názvem „Stage-dependent requirement of 

neuroretinal Pax6 for lens and retina development“ publikovaného v prestižním časopise 

Development. Mezi klíčové závěry z této studie nelze nezahrnout překvapující 

prokázanou roli neuroretinálního Pax6 na indukci vzniku čočky. V transplantačních 

experimentech provedených v devadesátých letech v laboratoři Dr. Fujiwary byly 

kombinovány zrakové váčky pocházející z Pax6 deficientních potkanů s povrchovým 

ektodermem z wt či heterozygotních jedinců. Výsledkem byla indukce vzniku čočky. 

Exprese Pax6 v rámci zrakového váčku tak byla na dlouhou dobu považovaná za 

nepodstatnou. Získaná data předkladatelky dizertační práce tak poskytují nový pohled na 

indukční schéma vzniku čočkové plakody. Čtvrtá publikace „Onecut1 and Onecut2 

transcription factors operate downstream of Pax6 to regulate horizontal cell development“ 

otištěná v časopise Developmental Biology srovnává expresi 12-ti genů dříve 

identifikovaných v souvislosti s vývojem sítnice u buněk pocházejících z wt jedinců a 

podmíněných Pax6 mutantů popsaných výše. Autorka práce se pak následně zaměřila na 

dva transkripční faktory Oc1 (Onecut1) a Oc2 (Onecut2), u kterých prokázala vliv na 

diferenciaci Horizontálních buněk, které společně s dalšími šesti typy tvoří sítnici.  

 Předložená dizertační práce je na velmi vysoké úrovni. Autorka  prokázala, že je 

schopná provádět náročné experimenty a hlavně výsledky z nich získané kriticky 

interpretovat a zasadit do širšího kontextu. Fakt, že tři ze čtyř publikací jsou prvoautorské 

jasně svědčí o klíčové roli magistry Žílové v rámci provedených studií. Jako oponentovi 

mi nezbývá než souhlasit se závěrem práce, cituji: „Thesis have significant implications 

for understanding mammalian eye development and extend our knowledge about the role 

of Pax6 in this complex proces“ a vřele práci doporučit k obhajobě a udělení titulu PhD.  

 

K dizertační práci mám následující otázky: 

 

1) Jak si autorka vysvětluje rozdílné výsledky vlivu neuroretinálního Pax6 na indukci 

čočky získané v její laboratoři a v laboratoři Dr. Fujiwara v rámci transplantačních studií? 
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2) Jaký je současný pohled na molekulárně biologickou podstatu vzniku kompetence 

povrchového ektodermu v oční oblasti před primární indukcí způsobenou evaginujícím 

zrakovým váčkem? 

 

3) Autorka v rámci literární rešerše popisuje inhibiční vliv Chx10 na expresi Mitf s tím, 

že takto dochází k determinaci a později diferenciaci sítnice (Chx10 a Sox2) a 

pigmentové vrstvy (Mitf). Jakým způsobem je ale dosaženo pouze lokální inhibice Mitf 

v rámci presumptivní sítnice, jinými slovy, co brání Chx10 se difúzně šířit dál do oblasti 

budoucí pigmentové vrstvy?   

 

 
 

V Praze dne 31.8.2016                                        Doc., RNDr., Ing. Vladimír Krylov, Ph.D. 

   

        

 


