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Řízeníexprese genůse odehrává na mnoha ruzných úrovních,přičemžmodiťrkace
DNA nepostihujícísekvenci nukleotidůa modifikace dalšíchkomponent chromozomůpatří
embrya j e doprovázen
k těm méněpoznaným. Je zřejmé,že vyvoj gamet a časného
dramatickými úpravamiprávě na tétoregulačníurovni. Yýznanpochopení biologického
efektu těchto úprava odhaleď jejich mechanisticképodstaty nenínutno obhajovat, zejména
nyní,kdy reprogamacebuněk je v centru zájm,o,biologickévědy pro její možnémedicínské

vwžítí.
prácespadásvým obsahemprávě do tétovysoceatraktivní
Předloženádisertační
oblastivýzkumuaje tímtak dvojnásobvědeckyvyznamná..Stavínaužitíexcelentní
a časnýmembryem,včetnětechniky
v oblastimikromanipulacese savěímvajíčkem
expertíza
otázkymetylaceDNA a
výměnyjader,a díkyníexperimentálněadresujezék|adní
kovalentníchmodifikacíhistonů.Autorka si pro svoji práci definovalajasnécílea týo beze
zbýku splnila.
práceje úctyhodné
dílo,kteréje členěnodo dvou oddílů:a)
PředloŽenádisertační
a fundovanýpřehled
vyčerpávající
vlastrrívědeckátextováa obrazováčástobsahující
poznatkův relevantníoblastivědy,rozklad a komentiířk poznatkůmautorkya
současných
problematiky,a b) kopie osmi publikací
rozvojestudované
pomámkyk moŽnostemdalšího
vědeckéčástiplně
i obsažnost
souvisís danýmtématem.Toto členění
autorky,kÍeré
je nejenpočeta kvalita
poŽadavkům
na práci tohototypu. Významnouskutečností
odpovídají
vzniku se autorkapodílela,ale takéfakt,žese nejednápouzeo práce
publikací,na jejic|:lž

se nad tématem...
experimentáIní,a\etakéo práce metodické azýménapráce ts"plu,,zamyšlení
Toto vše svědčío obrovskévědeckévyspělosti autorky azas|ouži si velkého uznánt.

DoloŽenéa dobře komentovanépublikace, kteréprošly naroěným recenznímřízením
v renomovaných vědeckých časopisech,činímoji práci jako oponentavelmi snadnou,protoŽe
mě zbavují úkolu hodnotit azdttrazíovat vědecký meritus azávaŽnost výsledkůdosaŽených
disertantkou. Naopak mi dávají možnostvYlžít autorčinyodbornévyspělosti avynat ji
k vyjádřeníjejího nÍuoruna některá níŽeuvedená souvisejícítémata:
1) Mezidruhový přenos jader (ádro lidské buňky do např. cýoplastu vajíčkaskotu)je
mechanismů.Co si o tomto typu
zvažovánjako přístupke studiu reprogramačních
experimentu disertantkamyslí?

2) V posledníchdvou letech se opakovaně podařilo reprogramovatsomatickébuňky
introdukcípouze několika genů. Jaký je nénordisertantky na možnostíužitítohoto postupu
v klinické medicíně?

3) Ziskaní lidských buněk s fenotypem/vlastnostmigamet in vitro diferenciacílidských
embryonálníchkmenových brrrrěkje atraktivnímcílem experimentování. Věří autorka
případněv čemspatřuje nesnadnostdosaženítakovéhocíle.
v možnouúspěšnost,
Po formální striíncesplňuje disertačď práce všechny standardnípožadavkya její
precizní zpracovánídále dokládá kvality disertantky. Určitý nedostatekspatřuji pouze
v organizaci publikací a komentffi k nim. Chybí synchronie, či značení,kteréby umožnily
čtenařisnadno vyhledat komentovanou publikaci v druhéčástidisertačnípráce.
Celkově hodnotím předloženou disertačníjako nadprůměrně kvalitní díIo,které
hebezjalcychkoli výhrad přijmout jako podklad k obhajobě a získánítitulu PhD.

V Brně dne 10.března.2008

Doc.MVDr. AlešHampl,CSc.
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