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Řízení exprese genů se odehrává na mnoha ruzných úrovních, přičemž modiťrkace

DNA nepostihující sekvenci nukleotidů a modifikace dalších komponent chromozomů patří

k těm méně poznaným. Je zřejmé, že vyvoj gamet a časného embrya j e doprovázen

dramatickými úpravami právě na této regulační urovni. Yýznanpochopení biologického

efektu těchto úprav a odhaleď jejich mechanistické podstaty není nutno obhajovat, zejména

nyní, kdy reprogamace buněk je v centru zájm,o,biologické vědy pro její možné medicínské

vwžítí.

Předložená disertační práce spadá svým obsahem právě do této vysoce atraktivní

oblasti výzkumu aje tím tak dvojnásob vědecky vyznamná.. Staví naužití excelentní

expertíza v oblasti mikromanipulace se savěím vajíčkem a časným embryem, včetně techniky

výměny jader, a díky ní experimentálně adresuje zék|adní otázky metylace DNA a

kovalentních modifikací histonů. Autorka si pro svoji práci definovala jasné cíle a týo beze

zbýku splnila.

PředloŽená disertační práce je úctyhodné dílo, které je členěno do dvou oddílů: a)

vlastrrí vědecká textová a obrazová část obsahující vyčerpávající a fundovaný přehled

současných poznatků v relevantní oblasti vědy, rozklad a komentiíř k poznatkům autorky a

pomámky k moŽnostem dalšího rozvoje studované problematiky, a b) kopie osmi publikací

autorky, kÍeré souvisí s daným tématem. Toto členění i obsažnost vědecké části plně

odpovídají poŽadavkům na práci tohoto typu. Významnou skutečností je nejen počet a kvalita

publikací, na jejic|:lž vzniku se autorka podílela, ale také fakt, že se nejedná pouze o práce



experimentáIní, a\e také o práce metodické azýménapráce ts"plu,,zamyšlení se nad tématem...

Toto vše svědčí o obrovské vědecké vyspělosti autorky azas|ouži si velkého uznánt.

DoloŽené a dobře komentované publikace, které prošly naroěným recenzním řízením

v renomovaných vědeckých časopisech, činí moji práci jako oponenta velmi snadnou, protoŽe

mě zbavují úkolu hodnotit azdttrazíovat vědecký meritus azávaŽnost výsledků dosaŽených

disertantkou. Naopak mi dávají možnost vYlžít autorčiny odborné vyspělosti avynat ji

k vyjádření jejího nÍuoru na některá níŽe uvedená souvisejícítémata:

1) Mezidruhový přenos jader (ádro lidské buňky do např. cýoplastu vajíčka skotu) je

zvažovánjako přístup ke studiu reprogramačních mechanismů. Co si o tomto typu

experimentu disertantka myslí?

2) V posledních dvou letech se opakovaně podařilo reprogramovat somatické buňky

introdukcí pouze několika genů. Jaký je nénor disertantky na možností užití tohoto postupu

v klinické medicíně?

3) Ziskaní lidských buněk s fenotypem/vlastnostmi gamet in vitro diferenciací lidských

embryonálních kmenových brrrrěk je atraktivním cílem experimentování. Věří autorka

v možnou úspěšnost, případně v čem spatřuje nesnadnost dosažení takového cíle.

Po formální striínce splňuje disertačď práce všechny standardní požadavky a její

precizní zpracování dále dokládá kvality disertantky. Určitý nedostatek spatřuji pouze

v organizaci publikací a komentffi k nim. Chybí synchronie, či značení, které by umožnily

čtenaři snadno vyhledat komentovanou publikaci v druhé části disertační práce.

Celkově hodnotím předloženou disertační jako nadprůměrně kvalitní díIo, které

hebezjalcychkoli výhrad přijmout jako podklad k obhajobě a získání titulu PhD.
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