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Cíle práce 

Lenka Šebestová se ve své práci snaží odhalit možné interakce mezi vybranými geny, které 

účinkují v meiotickém dělení myší. Gen Prdm9 produkuje histon methyltransferázu, která 

hraje úlohu v epigenetickém označení hotspotů meiotické rekombinace. Protein produkovaný 

genem MILI se účastní biogeneze specifických malých regulačních RNA (tzv. piRNA), které 

zajišt´ují represi transpozonů v samčích zárodečných buňkách. Konečně MYBL1 je 

transkripční faktor, který reguluje řadu genů včetně těch, z jejichž RNA je derivována 

piRNA. Na interakce mezi genem Prdm9 a MILI (popř. MYBL1) je možno usuzovat 

analýzou a srovnáním vybraných fenotypových charakteristik samců, kteří jsou dvojitými 

heterozygoty popř. dvojitými recesivními homozygoty pro geny Prdm9 a MILI nebo Prdm9 a 

MYBL1. Poznání savčích genů, které se podílejí na meiotickém dělení a jejich vzájemných 

vazeb, může mít i praktický význam, a to pro pochopení příčin neplodnosti.  

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO    

Rozsah práce (počet stran): 88 

Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova: ANO     

Je uveden seznam zkratek?     ANO   

Některé zkratky v seznamu chybí (některé jsou vysvětleny alespoň v textu, jiné nikoliv)  

Literární přehled:  

   Odpovídá tématu?    ANO  

Autorka nejprve stručně charakterizuje průběh spermatogeneze a meiózy, hlavní pozornost 

věnuje profázi I a rekombinacím. Základní schéma meiózy je zbytečné uvádět, jedná se o 

problematiku, kterou ovládají již studenti středních škol. Vzhledem k zaměření práce bych 

očekával více informací o proteinech, které se podílejí na meiotické rekombinaci.  Při 

lokalizaci spermatogeneze v pohlavních tkáních by mělo být uvedeno, že se jedná o situaci u 

savců. Další kapitoly přinášejí podrobné informace o meiotických proteinech, na které je 

práce zaměřena (Prdm9, MILI, MYBL1) a o specifických malých RNA (piRNA), jejichž 

biologie je ovlivňována proteiny MILI a MYBL1. Přehled je ukončen stručnou kapitolou o 

epistázi. Kapitoly o meiotických proteinech, piRNA a epistázi měly být propojeny do 

logického celku. Čtenáři, který není specialistou na danou problematiku, není zřejmé proč po 

kapitole o proteinu Prdm9 následuje kapitola o piRNA a nakonec pasáž o epistatických 

procesech.  

Ze stylistického hlediska mohl být přehled propracovanější, plynulost čtení zpomaluje také 

výskyt anglikanismů a málo používaných termínů, které nejsou vysvětleny (alela separující 

funkci, „nuage“, „ping-pong signature“, „chromatoid body“) 

   Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ANO  

   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?  

Podle mého názoru mohlo být literárních zdrojů více, genetika meiotického dělení je 

intenzívně studovanou problematikou. Zdroje jsou správně citovány. 

Materiál a metody: 

Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO  

 



Kolik metod bylo použito? 6 (izolace DNA, PCR, mikroskopická analýza počtu a morfologie 

spermií, příprava a mikroskopická analýza histologických preparátů z varlat, 

imunofluorescenční detekce vybraných proteinů synaptonemálního komplexu, statistické 

vyhodnocení výsledků Welchovým t-testem). Jedním z cílů práce byla také příprava dvojitě 

heterozygotních a dvojitě recesivně homozygotních samců. Jakým způsobem se na tom 

podílela autorka? 

 

Jsou metody srozumitelně popsány?   Spíše ANO  

U imunofluorescence (str. 56-58) by měly být lépe vysvětleny jednotlivé kroky. U seznamu 

přístrojů není vždy jasné, o jaký přístroj se jedná (str. 62). 

Experimentální část: 

    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO   

    Je dokumentace výsledků dostačující?     ANO  

    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?  ANO     

     

Diskuze: 

   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?     

 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?     

 Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky? 

Diskuse je podle mého názoru příliš stručná, místy se blíží shrnutí vlastních výsledků. 

Autorka měla své výsledky lépe porovnat s literaturou a lépe zasadit do kontextu. Hypotézy a 

návrhy na další řešení problematiky jsou uvedeny. 

 

Závěry (Souhrn): 

Jsou výstižné?        

Příliš stručné 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

V práci se vyskytuje minimum překlepů; poměrně často se ale vyskytují slova, která nejsou 

oddělena mezerami. V několika případech je souvislý výklad zbytečně členěn do více 

odstavců. Kapitolky v přehledu literatury a metodické části jsou mnohdy zbytečně odděleny 

rozsáhlou volnou plochou, a to až v délce prakticky celé strany. I když autorce nelze upřít 

snahu o srozumitelnost textu, stylistika by mohla být na lepší úrovni. Méně propracované 

jsou hlavně kapitoly 2.3 až 2.5 v přehledu literatury. V textu práce se vyskytují anglikanismy 

(chromozomální, nesynapsovaný, formace) a neobvyklé termíny, často vzniklé otrockým 

překladem z angličtiny (např. mezipoddruhový, humanizovaný, humidní komůrka). 

Vytváření nových termínů pro jevy, pro něž již termíny již existují je samozřejmě zbytečné 

(např. humidní komůrka – vlhká komůrka, reference – citace). Ne vždy je možno najít 

odpovídající český přívlastek k anglickému, je nutno volit jiné řešení (mezipoddruhový – 

mezi poddruhy). Velmi matoucí je nesprávné používání přesně definovaných termínů 

(diploidní chromozom, alela páruje - místo produkt alely páruje). Řadu nešvarů by bylo 

možné odstranit důslednější závěrečnou kontrolou práce. Obrazová dokumentace práce je 

bohatá a celkem na dobré úrovni. Práce obsahuje 18 obrázků, 11 tabulek a 13 grafů. Zvolený 

způsob označování tabulek a obrázků je zbytečně složitý – stačí jen čísly. V několika 

případech chybí odkazy na obrázky v textu. Na obr. 5.1 - 5.3, 5.6, 5.10 - 5.12 jsou dva různé 

genotypy označeny stejnou barvou, což je opět poněkud matoucí. U obr. 5.2 by měly být 

popisky podrobnější. Není uvedeno, o jakou meiotickou figuru se jedná, nejsou označeny 

pohlavní chromozomy ani tělísko, tvořené pohlavními chromozomy.   

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Diplomantka prokázala ve své práci schopnost analyzovat samostatně zadanou 



problematiku a zaujetí pro řešené téma. Její práce splňuje i přes uvedené výtky nároky 

kladené na diplomové práce a je dostatečným podkladem pro úspěšnou obhajobu.  
 

Otázky a připomínky oponenta: 

K práci mám následující otázky a připomínky: 

1. str. 14, 4 odst.: co máte na mysli diploidním chromozomem a duplikovaným 

množstvím diploidních chromozomů 

2. tamtéž: sekundární spermatocyty nejsou diploidní ale haploidní, tuto chybu jste měla 

již v bakalářské práci 

3. str. 17, 2 odst.: nesouhlasím s tvrzením, že v pachytene jsou chromozomy vysoce 

kondenzované (popište morfologii pachytenních bivalentů, zejména s ohledem na 

chromomery) 

4. str. 17, nesouhlasím s některými tvrzeními v popiscích k obr. 2.2.: na obrázku 

diplotene je ve skutečnosti přechod mezi pachytene a diplotene, teprve se začínají 

tvořit chiazmata. Synaptonemální komplex se rozpadá již na konci pachytene resp. na 

začátku diplotene (i když některé synaptonemální proteiny mohou vytrvávat 

v oblastech chiazmat nebo centromer) 

5.   str. 19, popisek obr. 2.3.: co máte na mysli „původní stranou DSB“ 

6.   str. 20, obr. 2.4: co představuje tmavě zelený útvar na obrázku (ve spermatogenezi) 

7.   str. 23, 2.odst., 11 řádek: ve větě „Oproti tomu…“ pravděpodobně chybí část 

informace 

8.   str. 26, 3. odst.: na hotspot se pravděpodobně neváže alela ani toto místo nemetyluje 

9.   str. 32 a 33: můžete přesně popsat ping-pongový cyklus? výklad v diplomové práci je 

neucelený, není lehké tento cyklus pochopit 

10. str. 33, 2. odst.: co znamená výraz „1U obsahující piRNA“. Já ho čtu jako jeden 

uracil obsahující molekulu pi RNA. To asi nemáte na mysli – pravděpodobně nesprávně 

vytvořený přívlastek 

11. str. 37, 5. odst.: co máte na mysli laboratorními a nelaboratorními kmeny u octomilky  

12. str. 38: při výkladu o křížení octomilek mě zaujaly výrazy matka samička a tatínek 

sameček 

13. str. 40, 1 odst.: 25% nikoliv 25%-ní 

14 str. 41, 2 odst.: z výkladu není jasné co vlastně pozoroval Bolcun-Filas et al. v 

diplotene   

15. str. 43, 1 odst.: uvádíte „epistáze neboli interakce mezi geny“: pojmy epistáze a 

interakce nejsou synonyma 

16. str. 43, 2. odst.: zaujal mne výraz „proteiny (a další genetické elementy)“ 

17. str. 43, 3. odst. vysvětlete pojem 129P2/OlaHsd, z textu není jasné o co se jedná 

18. tamtéž: nejedná se pravděpodobně o formu genu ale proteinu Dicer1, která je 

specifická pro oocyty 

19. str. 58-61: názvy protilátek v tabulkách by měly být uvedeny v češtině (u posledních 

třech protilátek v tab. 4.3.4 se jedná o kozí nikoliv králičí protilátky jak je uvedeno) 

20. str. 64, poslední odstavec: není uvedeno, kolik bylo analyzováno heterozygotů a 

kontrolních exemplářů 

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

 

Zatím navrhuji velmi dobře. Klasifikaci upřesním po obhajobě. 

Podpis oponenta: 

 

Doc. RNDr. Jiří Král, Dr. 
 



 


