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Oponentský posudek na disertační práci Mgr. Zuzany Novosadové:  

“Molekulární mechanismy savčích cirkadiánních hodin, jejich sensitivity  

na stálé světlo a stárnutí”. 

 

 

Předkládaná disertační práce Mgr. Zuzany Novosadové si klade tři důležitě cíle: (a) 

zjistit, jestli a jak stárnutí ovlivňuje základní funkce cirkadiánních hodin v periferních 

orgánech jako jsou játra, slinivka, plíce a střevo, (b) zdali stárnutím navozené změny 

glukózové homeostázy mají vliv na na rytmy ve slinivce, a (c) určit jestli se citlivost na 

světelný režim cirkadiánních hodin v SCN a periferii liší během stárnutí. 

 

Formální stránka práce. Dílo Zuzany Novosadové je klasicky členěno, tedy sestává 

z abstraktu, úvodu, cílů práce, metod, výsledků a diskuse. Celkově se jedná o 71 stran textu a 

to včetně cca. 16 stran použité literatury, dvou stran obsahu a jedné stránky pečlivě popsaných 

použitých zkratek. Co do velikosti se tedy práce pohybuje spíše při dolní hranici, alespoň 

podle mých zkušeností z předešlými pracemi pocházejicími z Univerzity Karlovy, i přímo ze 

skupiny Dr. Aleny Sumové. Podstatné ale je, že je práce napsána solidní angličtinou, je jasně 

organizovaná, přehledná, rozumně se v ní čtenář orientuje.  

Faktická/experimentální stránka práce Zuzany Novosadové. Autorka si během své 

práce osvojila celou paletu chronobiologických metod. Při svém výzkumu používala zejména 

in vivo měření exprese luciferázy vycházející z per2
LUC

 reportérových konstruktů stabilně 

začleněných do genomu myší, měření pohybové aktivity a genová exprese byla korelována 

s měřeními pomocí kvantitativní real time PCR. K posouzení metabolického stavu při 

pokusech zacílených na stárnutí pak autorka používala intraperitoneální test glukózové 

tolerance. Nedílnou součástí experimentální činnosti Zuzany Novosadové bylo provedení 

imunohistochemických barvení tkání, konkrétně slinivky. V neposlední řadě musela 

kandidátka zvládnout statistické vyhodnocování výsledků. 

Předkládaná data byla publikována v třech solidních studiích a tudíž prošla detailním 

oponentním řízením. Není jim tak skutečně co vytknout. Jako oponnent mám proto několik 

dotazů k vysvětlení a doplnění toho, co se nevešlo do publikovaných prací i například do 

předkládané disertační práce. 

 

Při kvantifikaci exprese pomocí qRT PCR byly použity rozdílné referenční geny: 

“…The measured gene expression of selected genes was normalised to the mean relative 

expression of two house-keeping genes, β2-microglobulin (B2M) and glyceraldehyde 3-

phosphate dehydrogenase (GAPDH) for colon, lungs and liver and TATA binding protein 



(TBP) together with ribosomal protein S18 (RPS18) for pancreas.” Zajímalo by mne proč 

bylo nutné používat rozdílné referenční geny?  

Autorka popisuje rozdílné změny v expresi dvou transkripčních faktorů, CLOCK a 

BMAL, v závislosti na stárnutí ale i tkáni. V této souvislosti bych prosil autorku o vysvětlení, 

jaké paralogy mají tyto transkripční faktory u savců, a zejména jestli může být jejich funkce 

redundantní. Tedy zajímalo by mne, co je v tomto směru již známo. 

V návaznosti na předešlou otázku bych chtěl slyšet návrh, jak by pokusy mohly 

vypadat, aby adresovaly i úlohu paralogů. 

V posledné řadě bych rád autorku požádal o její názor na možnou úlohu sirtuinů ve 

stárnutí, konkrétně tedy zejména co se tkáňových rozdílů týká. 

 

Celkové zhodnocení: Disertační práce Mgr. Zuzany Novosadové je zdařilé dílo, založené na 

kvalitních experimentálních výsledcích a velmi přehledně a solidně sepsané. Jsem 

přesvědčen, že předložená práce splňuje veškeré požadavky kladené na disertační práci a 

doporučuji ji k obhajobě. 

  

 

 

 

V Českých Budějovicích dne  28.12.2019              David Doležel 

 


