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LOKALIZÁCIA MATERNÁLNYCH RNA V SKOROM VÝVOJI (THE LOCALIZATION OF MATERNAL RNAS 

DURING EARLY DEVELOPMENT) 

 

Charakteristika a tématika práce:  

Tématem práce je studium a charakteristika distribuce maternálních RNA molekul v oocytu a 

časném embryu drápatky vodní (Xenopus laevis).  

Cíle a hypotéza: 

Hlavním cílem práce předkládané autorkou bylo pomocí metody RT-qPCR tomografie ověřit 
existence skupiny RNA molekul lokalizavaných v extrémně animálním pólu vajíčka. Existenci této 
skupiny molekul napovídají výsledky z metody RNA-Seq v nově publikované práci školitele.  
 
Dalším cílem bylo stadium distribuce dlouhých nekódujících RNA molekul (lncRNAs) v oocytu s 
předpokladem jejich nerovnoměrné distribuce podél animálně-vegetativní osy. 
 
Autorka si také stanovila hypotézu o tom, že geny jejichž RNA transkripty jsou lokalizované v 
extrémně animálním pólu oocytu, jsou důležité při diferenciaci embryonálního ektodermu. 
 
Formální úprava a jazyk 

Práce je z valné většiny na velmi dobré formální úrovni s minimum překlepů či špatných odkazů 

(např. Fig. 17). Práce je psaná odbornou angličtinou na velmi dobré úrovni, s občasnou česko-

slovenskou formulační stylistikou, ve které jsem se byl ale jako oponent vždy schopen zorientovat. 

Hodnocení jednotlivých oddílů předkládané práce:  

1) Úvod:  

Autorka předkládá velmi přehledné uvedení do problematiky, jednotlivé sekce jsou dobře členěny 

a poskytují čtenáři dostatek informací k zorientování se v tématice práce. Je citováno kolem sto 

dvaceti literárních zdrojů. Se zájmem jsem si vybral 3 z nich k bližšímu prozkoumání a informace 

citované v práci dobře reflektují uvedené zdroje (Cuykendall, 2009; Kloc, 1995; Sindelka, 2010). 

Úvod též obsahuje čtyři převzaté a jednu vlastní ilustraci, které opět čtenáři pomáhají s orientací 

v tématu.  

2) Cíle práce 

Viz výše. 

3) Metodika 

Materiál i jednotlivé metodiky použité v předkládané práce jsou dobře popsány. Jako oponent 

jsem si udělal jasnou představu, jak autorka během studie postupovala, na drobné nejasnosti 

mám doplňující otázky (viz níže). 

4) Výsledky 



V této části autorky za pomoci sedmi grafů, pěti obrazových panelů a jedné tabulky přehledně 

ilustruje dosažené výsledky. Prezentace výsledků je na velmi dobré úrovni a legendy ke grafům 

a obrazovým panelům čtenáři umožňují se v nich rychle zorientovat. Grafické výstupy jsou také 

dobře navázány na odpovídající textové oddíly. K celkovému zpracování výsledků mám pak 

doplňující dotaz níže.   

5) Diskuse a závěr: 

V těchto částech autorka podrobně diskutuje dosažené výsledky a vkládá je do širšího kontextu. 

Z textu je patrné, že autorka je dobře zorientovaná v tématice práce, je schopná poukázat na 

zajímavé souvislost a formulovat otázky, které mohou být podkladem pro další studie. V závěrech 

pak autorka v sedmi bodech přehledně formuluje dosažené výsledky a jejich širší souvislosti. 

Celkové hodnocení: Z mého pohledu autorka při sepsání své diplomové práce obstála. Bc. 

Petra Kováčiková byla schopna formulovat jasné a realistické cíle práce, na jejich základě 

pomocí použitých metodik získat zajímavé výsledky a tyto výsledky pak v širším kontextu 

diskutovat. Předkládaná práce jak pak vynikajícím východiskem pro její další vědeckou 

práci.  

Otázky, připomínky a podněty k  diskusi: 

a) V celé práci jsou pro hodnocení a srovnání koncentrace RNA molekul použity pouze 

deskriptivní statistické metody (parametry průměru a rozptylu). Zajímalo by mne, zda po 

rozšíření práce plánujete také použití metod inferenční statistiky, pro zjištění do jaké míry 

jsou jednotlivé rozdíly v distribuci signifikantní a zda byste mohla během diskuse 

prezentovat nástin postupu, jakým byste dané statistické metody využila při zpracování 

Vašich dat. 

b) V sekci Cíle práce jste si stanovila hypotézu o tom, že geny jejichž RNA transkripty jsou 

lokalizované v extrémně animálním pólu oocytu, jsou důležité při diferenciaci 

embryonálního ektodermu. Zajímalo by mne, zda byste nás mohla provést celým 

procesem testování této hypotézy a popsat závěry, ke kterým jste došla. 

c) Z popsané metodiky kvantifikace RNA molekul v oocytárních řezech za pomoci metody 

RT-qPCR jsem si nebyl zcela jist, zda byla pro PCR použita vždy stejná či různá 

koncentrace cDNA a zda tedy výsledek reflektuje pouze rozdíl v distribuci jednotlivých 

typů RNA molekul v příslušném řezu (řezech) nebo i rozdílnou celkovou abundanci RNA 

v nich. Mohla byste se prosím blíže vyjádřit k této části metodiky? 

d) V bodě 4 závěrů uvádíte, že nabohacení specifických mRNA molekul v extrémně 

animálním pólu oocytu je prediktorem jejich exprese v ektodermu. Zajímalo, zda byste 

mohla popsat způsob, jakým jste k danému závěru dospěla. Dále by mne zajímalo, co si 

myslíte o úvaze, že koncentrace mRNA v oocytu je dostatečná na to, aby byly příslušné 

mRNA původem z oocytu ve Vašich embryonálních vzorcích detekovány za použití in situ 

hybridizace i bez de novo exprese v příslušných tkáních. Mohla byste prezentovat 

časoprostorovou a kvantitativní úvahu na toto téma? 
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