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Oponentský posudek na magisterskou práci 
 

Veronika Vachová (2017) 
Odpověď na poškození DNA během vývoje savčích oocytů  

 

Předložená práce se zabývá molekulárním mechanizmem reparace DNA ve zrajícím oocytu myši. 

Výsledky práce potvrzují předpoklad, že faktory homologní rekombinace jsou odpovědné za 

opravu DNA během zrání oocytu. Dosažená zjištění mohou výrazně pomoci ve vývoji postupů 

léčby neplodnosti stejně jako napomoci dalšímu výzkumu gametogeneze a buněčného cyklu 

somatických buněk.  

 

Tvůrčí přínos práce 
Předložená práce představuje unikátní soubor původních výsledků, potvrzujících zapojení 

homologní rekombinace do reparace DNA během zrání oocytu a přinášející důkazy o nezbytnosti 

RAD51 v tomto procesu. Hodnotu výsledků zvyšuje využití pokročilých mikroskopických technik, 

mezi těmito mikroinjekce následovaná zobrazováním živých buněk – live cell imaging a konfokální 

mikroskopie. Adekvátní design experimentů a vhodná kombinace použitých metod činí 

z předložené diplomové práce mimořádný přínos pro aplikaci v reprodukční medicíně a další 

výzkum fenoménu reparace DNA.  

 

Formální kvalita práce  
Práce je na velmi dobré jazykové úrovni, odpovídající vědeckému textu. Text práce přirozeně 

naráží na úskalí použitých termínů převzatých z angličtiny; jedná se však o nevyhnutelný jev a lze 

konstatovat, že autorka se použití takové terminologie zhostila citlivě a obratně. Přesto se v práci 

vyskytují formální drobnosti, které se vymykají terminologickým zvykům, např. „chromozom“ 

namísto chromozóm nebo chromosom apod. I tak se však jedná o velmi sporadické chyby, které 

nikterak nesnižují kvalitu textu.  

 

Komentář k jednotlivým kapitolám práce 
Úvod, Cíle, Literární přehled 

Podkapitola „Cíle“ postrádá definovanou hypotézu a od ní odvozené cíle. Cíle je vhodnější uvádět 

za literární rešerši.  
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Část literární rešerše je kvalitně zpracovaná a vhodně vysvětluje problematiku. Studentka 

prokázala velmi dobrou schopnost zpracovat vědeckou literaturu v dostatečném množství nutném 

pro vědeckou práci. Závěr literární rešerše však vyznívá neurčitě, kterak by si rekombináza RAD51 

v posledních odstavcích rešerše zasloužila více pozornosti. S tímto souvisí také pořadí podkapitol, 

kde by umístění hypotézy a cílů bylo vhodnější až za literární přehled.  

Mimoto:  

Str. 13: nejednotně vysvětlené zkratky FSH a LH, navíc se domnívám, že zkratky těchto 

elementárních faktorů netřeba vysvětlovat;  

Str. 14: obr. 1 by zasloužil krátké shrnutí, podobně jako je tomu v případě obr. 2.  

 

Materiál a metodika, Výsledky 

Metodika je zpracována detailně a reprodukovatelně. Kapitola Výsledky vhodně popisuje 

provedené experimenty. Velmi cennou součástí dosažených výsledků jsou videosekvence z Live 

Cell Imaging. Vhodně je ve výsledcích odkázáno na jednotlivá videa, stejně jako zmíněny a 

popsány jednotlivé defekty. Nicméně:  

V souvislosti s videi, jakožto samostatnými přílohami, bych očekával jejich seznam včetně krátkého 

popisku, umístěného na konci celé práce;  

terminologie je v ojedinělých případech poněkud nejednotná – viz maturace versus zrání oocytů;  

str. 37: popisek tabulky 1 by bylo vhodnější umístit nad tabulku;  

Obr. 11, 12, 17: chybí informace o statistických charakteristikách použitých pro intepretaci 

v grafech. Není tak zcela jasné, zda se jedná o průměr či medián, o variabilitu vyjádřenou v SD 

nebo SEM, stejně jako rozsah kvantilů v box-plotech.  

 

Diskuze 

Podkapitola diskuze je kvalitně zpracovaná, kdy zahrnuje jak vlastní úvahy a domněnky, tak 

konfrontaci s již publikovanými pracemi. Navzdory tomuto, málo je diskutován problém DNA 

poškození coby faktor rozhodující o kvalitě lidských oocytů použitých v asistované reprodukci. 

Zmínka prací, které se touto problematikou zabývají, by rovněž více vyzdvihla význam dosažených 

výsledků a podtrhla jejich potenciální aplikaci v klinické praxi.  

 

Předložená magisterská práce představuje soubor jedinečných vědeckých výsledků, které 
jsou zpracovány na vysoce kvalitní úrovni. Studentka Veronika Vachová přesvědčivě 
prokázala schopnost soustavné a svědomité vědecké práce. Použité metodické přístupy 
poukazují na potřebu rozsáhlé časové investice se tyto metody naučit a dosahovat jimi 
výsledky v předložené kvalitě. Studentka je prokazatelně schopná soustavné vědecké 
práce, zahrnující studium, laboratorní práci, zpracování výsledků a tvůrčí činnost při psaní 
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vědeckého textu – v tomto případě diplomové práce. Tímto práci hodnotím jako výbornou a 
vřele doporučuji k obhajobě.  
 

Otázky do diskuze:  

1) Můžete vysvětlit ubiquitinaci histonů? Které histony jsou jí postiženy? Jedná se o modifikaci, 

která by exkluzivně doprovázela DNA poškození? Domníváte se, že ubiquitinace histonů 

doprovází anebo je doprovázena také jinou post-translační histonovou modifikací, pomineme-li 

γH2AX?  

2) Ve své práci jste zmínila specifitu inhibitorů RAD51 a správně jste inhibici ověřila použitím dvou 

různých inhibitorů. Zmiňte prosím také jiné postupy inhibice RAD51, mimo Vámi použitého 

farmakologického.  
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