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Oponentský posudek na dizertační práci 

 
Dizertační práce Mgr. Milana Blahy ´Signální dráhy a geny regulující zrání oocytů 

prasete´ je předkládána jako soubor tří původních impaktovaných publikací, jednoho 

přehledového článku a jednoho manuskriptu odeslaného k recenznímu řízení. Jak 

manuskript, tak dvě publikace jsou prvoautorské. Článek (1) ´Signální dráhy a geny 

regulující u prasete zrání oocytů a expanzi kumulu indukované gonadotropiny´ byl již 

jednou použit v roce 2012 pro obhajobu diplomové práce studenta na katedře 

mikrobiologie a genetiky. Na druhou stranu tato publikace představuje ´základní kámen´, 

na kterém bylo vystaveno celé doktorské studium předkladatele a domnívám se, že její 

zařazení do dizertační práce nelze považovat za úzkostné umělé navyšování počtu 

publikací, ale naopak za logickou snahu celou práci zasadit do kontextu. Kvalitu 

dizertační práce dále podtrhuje kumulovaný impakt faktor, KIF = 3,249, který je v rámci 

impakt faktorů časopisů v oboru Reprodukční biologie poměrně vysoký. Výše uvedené 

skutečnosti dovolují předkladateli zpracovat dizertační práci ve zkrácené podobě, tj. jako 

komentovaný soubor publikací. 

 Z formálního hlediska je práce standardně členěna. Abstrakt má obvyklou 

strukturu a poskytuje čtenáři ucelený obraz o získaných výsledcích. Velmi kladně 

hodnotím stručný, ale výstižný literární přehled, který zahrnuje problematiku oogeneze a 

folikulogeneze a fyziologickou a molekulární podstatu procesů znovuzahájení meiózy a 

expanze kumulu. Cíle práce odpovídají řešeným problematikám jednotlivých 

předložených publikací a jejich společným jmenovatelem je molekulární podstata zrání 

prasečích oocytů in vitro po stimulaci FSH nebo AREG. 

 Cílem první studie bylo zmapování vlivu FSH a AREG na meiotické zrání 

prasečích oocytů a expanzi kumulu v rámci oocytů experimentálně ošetřených inhibitory 

klíčových signálních kaskád. Předmětem druhého článku je rozsáhlá  studie diferenciální 

genové exprese prasečích cumulus-oocytárních komplexů (COC) metodami microarrays a 

qRT-PCR sledujících její rozdíly po stimulaci FSH či AREG. Role cGMP pro aktivaci 
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MAPK3/1 při znovuzahájení meiozy je předmětem třetí publikace. V pořadí čtvrtý článek 

představuje přehledovou studii týkající se regulace MAPK3/1 v tomto klíčovém bodě 

oogeneze. Jak bylo uvedeno výše, k dizertační práci byl přiložen také rukopis odeslaný 

k recenznímu řízení, jehož tématem je role prostaglandinu E2 na expresi genů řídících 

expanzi kumulu u prasečích COC.  

 Všechny čtyři uveřejněné publikace prošly náročným recenzním řízením. 

V některých případech získaná data potvrdila práce jiných autorů pracujících převážně na 

myším modelu (potvrzení klíčové role MAPK3/1 kinázy na meiotické zrání oocytů a 

expanzi kumulu). Na druhou stranu značná část výsledků přinesla zcela nový pohled na 

molekulární signalizaci, jako například dominantní vliv FSH na znovuzahájení meiózy a 

expanzi kumulu vůči vysoké hladině cGMP, které za fyziologických podmínek funguje 

jako inhibiční prvek držící oocyt ve stádiu zárodečného váčku. Velmi zajímavé jsou i 

výsledky v odeslaném rukopisu, které ukazují na překvapivý vliv prostaglandinu E2 na 

expanzi kumulu, zvýšenou expresi s ním souvisejících genů a aktivaci kináz PKB a 

MAPK3/1, klíčových pro znovuzahájení meiózy. 

 Dizertační práci celkově hodnotím, jako velmi zdařilou, přinášející nová původní 

data částečně měnící či doplňující pohled na molekulární podstatu zrání savčích oocytů a 

jako takovou jí vřele doporučuji k obhajobě s následným udělením titulu Ph.D.  

  

Na autora dizertační práce mám dvě otázky: 

 

1) V komentáři k publikaci (2) ´Genová exprese v kumulárních buňkách stimulovaných 

AREG+EREG  nebo FSH´ autor uvádí diskrepanci v počtu genů se sníženou expresí 

identifikovaných metodami microarray a qRT-PCR po stimulaci jak FSH tak 

AREG+EREG. Ve výsledcích předmětné publikace je tento fakt taktéž uveden. Na 

druhou stranu jak v dizertační práci, tak v publikaci zcela chybí diskuze na toto téma. 

Mohl by se autor na tomto místě pokusit vysvětlit příčiny tohoto rozdílu? Která z obou 

metod (microarray x qRT-PCR) přináší reálnější obraz diferenciální genové exprese? 

 

2) Ve stejné publikaci jako v předchozím případě uvádí autor jako zajímavý námět pro 

další studium vliv PLAT a inhibitorů proteáz (aprotinin) na zrání oocytů a expanzi 
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kumulu u prasete. Jakou pracovní hypotézu by v rámci tohoto studia autor použil? Jaký 

vliv těchto inhibitorů lze ve výše uvedeném kontextu předpokládat? 

 

 

 
 

V Praze dne 23.8.2016                                        Doc., RNDr., Ing. Vladimír Krylov, Ph.D. 

   

        

 


