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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
  

Cíle práce (předmět rešerše) 
 
Předložená bakalářská práce je zaměřena na epigenetické modifikace ve spermato-
genezi, zejména na metylaci lysinu 4 v histonu H3, která má klíčovou úlohu v iniciaci 
meiotické rekombinace. K tomuto procesu dochází v tzv. rekombinačních hotspo-
tech. Metylace lysinu 4 je zajišťována metyltransferázou PRDM 9, která se uplatňuje 
i v dalších procesech spjatých s reprodukcí jako je hybridní sterilita. Práce se zabývá 
i geny, které se účastní regulace metylace lysinu 4. Problematika epigenetických mo-
difikací ve spermatogenezi je vysoce aktuální. Je významná jak z teoretického (hyb-
ridní sterilita a navazující procesy speciace) tak i praktického hlediska (analýza příčin 
neplodnosti u savců).  

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je standardně členěna na úvod, vlastní rešerši a závěry. Je doplněna sezna-
mem literatury, anglickým a českým abstraktem. V úvodu je velmi stručně charakteri-
zována stavba nukleozomu a cíle práce. Vlastní rešerše je členěna do několika částí. 
Nejprve je charakterizována meióza a spermatogeneze. Jedná se o standardní popis 
těchto procesů, většinu uvedených poznatků by měl student bakalářského studia 
znát a lze je najít ve vysokoškolských učebnicích jak je patrné i z předložené práce. 
V popisu etap meiotického dělení totiž převažuje citace jediného pramene, vysoko-
školské učebnice základů genetiky od Snustada a Simmonse (2009). Tato část 
mohla být tedy podstatně redukována nebo i vypuštěna, také proto že není klíčová 
pro pochopení úlohy metylace lysinu 4 v histonu H3 v rekombinaci. V kapitolce o 
spermatogenezi by měly být specifikovány poznatky, které se týkají jen savců. Za já-
dro práce lze považovat část, věnovanou metylaci lysinu, roli této modifikace ve 
spermatogenezi a účasti dalších genů na tomto procesu. Závěry rekapitulují nejdůle-
žitější uvedené poznatky a naznačují možné směry dalšího výzkumu. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Podle mého názoru jsou použité literární zdroje dostatečné. Seznam literatury zahr-
nuje přes padesát pramenů. Několik připomínek mám k citacím v textu. Pokud je ci-
tace na konci věty, měla by tečka následovat až po ní. Dále: „převzato z Baudat et al. 
(2009)“ nikoliv „převzato z (Baudat et al. 2009)“. V Seznamu je většina zdrojů 
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správně citována, pouze u některých citací jsem nalezl drobné formální nedostatky 
(Genome Research i Genome Res, v několika případech jsou slova v názvu článku 
uváděna velkými písmeny). 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky ade-
kvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce byla vypracována v angličtině. Formální úroveň je dobrá, v textu je minimum 
překlepů. Pokud mohu posoudit, angličtina je na dobré úrovni. Práci doplňuje obsah, 
seznam zkratek, devět obrázků a dvě tabulky. V seznamu zkratek chybí řada zkra-
tek, nejsou například uvedeny zkratky následující po Sp. Zkratky by měly být uve-
deny i v případě že jsou vysvětleny v textu. V řadě případů nejsou vysvětleny ani v 
textu ani v seznamu. Autor by měl tedy k práci dodatečně připojit doplněný seznam 
zkratek. Tabulky a obrázky jsou pečlivě provedeny, v některých případech jsou ale 
popisky příliš stručné nebo nejsou vysvětleny některé zkratky.  
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autor se úspěšně zorientoval v problematice, čehož využil při vypracování rešerše. 
Podle mého názoru byly cíle práce splněny. Je zřejmé, že daná problematika autora 
zajímá. Bude v daném tématu pokračovat i v rámci diplomové práce? 
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Otázky a připomínky oponenta. 
 
K práci mám následující připomínky ani otázky: 
 
Str. 2, 2. odst.: meiotické dělení začíná až po G2 fázi, nikoliv již po replikaci 
Str. 2, 3. odst.: chromozomy se nereplikují  
Str. 3, 3. odst.: synapse heterologních chromozomů se týká 700 kb velké oblasti  - 
musí být uvedeno, jakého organismu se tato informace týká. Synaptonemální 
komplex má jediný centrální element.  
Str. 4, 1. odst.: bivalenty jsou navázány na mikrotubuly až po profázi I, nikoliv již v di-
akinezi 
Str. 4, 1 + 2. odst.: terminalizace chiazmat – nejedná se o důsledek pohybu 
chiazmat. Tento jev je způsoben spiralizací chromatinu. Do středu buňky se v meta-
fázi I přesunují bivalenty nikoliv jednotlivé chromozomy 
Str. 4, poslední odst.: druhé meiotické dělení – mikrotubuly se váží na chromozomy 
až po profázi II 
Str. 6, 2. odst.: je uvedeno, že existují dva typy domén (readers, effectors). O něco 
dále se píše, že proteiny obsahující „reader“ doménu se nazývají efektory. Prosím o 
vysvětlení resp. uvedení na pravou míru 
Str. 10, popisek obrázku.: není jasné co je to creb 
Str. 10, poslední odst.: doporučuji uvést jaké jsou funkce proteinu Vasa u octomilky 
Str. 13, 1. odst.: ve speciaci hrají roli jak prezygotické tak postzygotické mechanismy 
Str. 19, 1. odst.: není uvedeno, do kterého proteinu byly vneseny lidské zinkové prsty 
Str. 19, obr. 9: v horním obrázku 9 nevidím asynapsi 
 

Návrh hodnocení oponenta 
 
Práci navrhuji klasifikovat stupněm velmi dobře. Definitivní klasifikaci upřesním po 
obhajobě práce. 

Podpis oponenta: 
 
doc. RNDr. Jiří Král, Dr. 

 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým bodům 
(dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 


