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Název práce:   Odpověď na poškození DNA během vývoje savčích oocytů 

Autorka práce: Bc. Veronika Vachová 

 

Předložená diplomová práce Veroniky Vachové se zabývá rolí rekombinázy RAD51 

při ochraně integrity DNA u meioticky komponentních savčích (myších) oocytů v profázi I a 

během meiotické maturace. V práci je kombinována farmakologická inhibice RAD51 

s metodami konfokální mikroskopie jak fixovaných a imunofluorescenčně značených oocytů, 

tak i živých oocytů exprimujících GFP/mCHERRY značené markery.  

Členění práce je standardní a je děleno na kapitoly Úvod, Cíl práce, Literární přehled, 

Metody a materiál, Výsledky, Diskuze, Závěr a Seznam literatury. Práce také obsahuje 

seznam použitých zkratek. Cíle práce jsou jasně definovány a korespondují s dosaženými 

výsledky. Literární přehled je srozumitelně a logicky sepsán s využitím relevantní a řádně 

citované literatury. Využité experimentální techniky jsou náležitě popsány v kapitole Metody 

a materiál a dle mého názoru umožňují případné přesné zopakování experimentů. 

Ve vlastní kapitole Výsledky Veronika pomocí dvou odlišných farmakologických 

inhibitorů RAD51: B02 a RI-1 ukazuje, že inhibice RAD51 během meiotické maturace vede 

k nárůstu počtu oocytů s defekty v segregaci chromosomů a také k nárůstu počtu oocytů, které 

vůbec nevstoupí do anafáze I. Dále Veronika ukazuje, že inhibice RAD51 v profáze I 

oocytech vede k nárůstu dvouřetězcových DNA zlomů (DSB), což je interpretováno jako 

důkaz o zapojení RAD51 do oprav DSB. Dále je ukázáno, že oocyty, které bez RAD51 

aktivity dosáhly metafáze II, vykazují zvýšené množství DSB. Pomocí techniky konfokální 

mikroskopie živých oocytů s využitím tzv. trackingu je nakonec ukázáno, že oocyty bez 

RAD51 aktivity v anafázi I vykazují defekty v segregaci chromosomů, které zahrnují tvorbu 

anafázních můstků, fragmentaci chromosomů a poruchy v segregaci celých homologů. 
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Veronika tedy dochází k hlavnímu závěru, že RAD51 je klíčovou molekulou pro ochranu 

integrity genomu oocytů v profázi I a během meiotické maturace. 

Kapitola Diskuze obsahuje zevrubnou diskuzi dosažených výsledků s využitím i zcela 

recentních prací, které byly publikovány během sepisování diplomové práce.  

 

Závěr: 

Předloženou diplomovou práci hodnotím jako vynikající a splňující všechna kritéria. 

Navrhuji hodnotit práci stupněm výborně a doporučuji ji jako podklad k udělení titulu Mgr.  

 

V Liběchově dne 5. 9. 2017 
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