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Disertační práce Mgr. Milana Blahy řeší aktuální téma regulace zrání komplexů tvořených oocytem a 

kumulárními buňkami v podmínkách kultivace in vitro. Prase je nejen významné hospodářské zvíře, 

ale také důležitý biomedicínský model a to vyvolává potřebu zvládnout u tohoto živočišného druhu 

široké spektrum reprodukčních biotechnologií včetně in vitro zrání oocytů, in vitro fertilizace oocytů a 

in vitro kultivace embryí. Základem je zisk kvalitních oocytů dozrálých do metafáze II. Tento 

požadavek je ale těžké naplnit s ohledem na nízkou kvalitu prasečích oocytů zrajících v podmínkách in 

vitro. Je zřejmé, že kultivační podmínky nejsou zdaleka ideální a pro jejich optimalizaci je nutné 

důkladněji poznat regulační mechanismy zrání prasečího komplexu oocyt-kumulus. Přínos laboratoře 

MVDr. Radka Procházky je na tomto poli naprosto zásadní a autor disertace Mgr. Milan Blaha k tomu 

v rámci řešení své disertace v posledních letech významně přispěl. Je třeba zdůraznit, že ačkoli je řada 

regulačních mechanismů meiotického zrání oocytu dobře prozkoumána u běžných modelů, jako je 

myš, existují v těchto mechanismech velké mezidruhové rozdíly a prase je v tomto ohledu od 

hlodavců v mnoha směrech velmi odlišné.  Naopak, prasečí oocyt se v mnoha ohledech podobá 

oocytu člověka, takže výsledky získané výzkumem regulace zrání prasečího oocytu může mít pro 

humánní asistovanou reprodukci větší význam než studium oocytů myši a dalších modelových 

hlodavců.  

Disertace má jasně formulované hypotézy a konkrétně vytyčené cíle. Konstatuji, že hypotézy byly 

testovány adekvátní metodikou s využitím moderních laboratorních technik. Cíle disertace byly 

splněny.  

Výsledky dosažené v rámci disertace prošly náročným oponentním řízením s kladným výsledkem a 

byly publikovány v mezinárodních vědeckých časopisech s IF, což jasně dokládá jejich kvalitu a 

usnadňuje práci oponentovi. Autorství přehledového článku dokazuje schopnost autora širší 

orientace v problematice, schopnost vyvozovat komplexnější souvislosti a vytyčovat nové směry 

bádání v oboru. Jedna z publikací byla už základem autorovy diplomové práce, což ale nijak nesnižuje 

její význam či kvalitu a naopak to dokumentuje trvalejší zájem autora o problematiku regulace 

meiotického zrání savčích oocytů.  



Autor disertace zvládl celou řadu náročných laboratorních postupů a technik. Už samotná kultivace 

prasečích komplexů oocyt-kumulus není triviální záležitost a vyžaduje praxi, kterou lze nabýt až po 

určité době na základě získaných zkušeností a rutinních návyků. V tom měl autor zjevně výhodu, 

protože se problematice věnoval ještě před zahájením PhD studia.  

 

K disertaci mám následující dotaz:  

V publikacích uvedených ve vaší disertaci používáte subjektivního hodnocení míry expanze 

kumulárních buněk. V posledním rukopise ale využíváte i měření množství hyalorunanu zadrženého 

v komplexech oocyt-kumulus. Jaké metody se používají k hodnocení expanze kumulu? Jak byste 

zhodnotil jejich přednosti a nedostatky?  

 

Závěrem konstatuji, že disertační práce Mgr. Milana Blahy má všechny náležitosti kladené na 

tento typ prací. Autor v disertaci jasně prokázal schopnost a připravenost k samostatné činnosti 

v oblasti výzkumu a vývoje. Disertační práci Mgr. Milana Blahy doporučuji přijmout k obhajobě a po 

jejím obhájení doporučuji Mgr. Blahovi udělit titul PhD.  

 

 

V Uhříněvsi 5. září 2016     Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.  

 


