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Zuzana Novosadová vypracovala disertační práci pod vedením mým a Mgr. Martina 

Sládka, PhD jako školitele specialisty na oddělení Neurohumorálních regulací (nyní 

oddělení Biologických rytmů) Fyziologického ústavu AVČR. Zuzana si zvolila obor 

chronobiologie se zaměřením na cirkadiánní hodiny savců jako téma své disertační 

práce po předchozím zkoumání molekulárních procesů u kvasinek během svých 

pregraduálních studií. Je třeba zdůraznit, že tak musela během krátké doby teoreticky i 

prakticky obsáhnout zcela novou vědní oblast, propojující molekulární biologii 

s fyziologií živočichů a člověka. Nové zaměření znamenalo  přesah od buněčné úrovně 

až po spolupráci s klinickým pracovištěm (IKEM). V tomto ohledu obstála na výtečnou a 

velmi rychle se stala skutečnou expertkou v oboru chronobiologie.  

 

Během studia a zvláště v jeho první fázi Zuzana vykazovala mimořádnou aktivitu a 

kreativitu v přístupu k vědecké problematice a experimentálním přístupům. Její 

iniciativní a přirozeně zvídavý přístup byl zhodnocen získáním grantu GAUK, který 

úspěšně řešila. Osvojila si všechny potřebné techniky pro řešení svého projektu a 

některé z nich v našem oddělení sama zavedla.  

 

Ve své vědecké práci se Zuzana zaměřovala na cirkadiánní hodiny, jak centrální 

v suprachiasmatických jádrech v mozku, tak i v různých periferních tkáních, především 

pankreatu. Zavedla v laboratoři do té doby nepoužívanou metodu přípravy 

organotypické kultury pankreatu a validaci její viability. Pomocí této metody byly 

získány významné výsledky, které v kombinaci s daty získanými při studiu vlastností 

centrálních hodin, na kterém se též aktivně podílela, poskytly komplexnější obraz o 

vlivu narušení vnějších světelných podmínek na časový systém v savčím organismu. 

Kromě toho se zaměřila na náročný projekt zabývající se vlivem stárnutí na časový 

systém. Výsledky, na kterých se podílela, odhalily nové skutečnosti, které do značné 

míry zbouraly do té doby všeobecně přijímané dogma o tom, že stárnutí zhoršuje chod 

hodin. Zuzka ukázala, že vlastní molekulární mechanismus zodpovědný za vznik 
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rytmického signálu v jednotlivých tkáních se stárnutím nemění. Stárnutí však zhoršuje 

schopnost tohoto hodinového mechanismu řídit rytmy v organismu. Toto považuji za 

nejdůležitější výsledek její vědecké práce.  

 

Jsem přesvědčena o tom, že na rozdíl od mnoha jiných studentů, které jsem měla 

možnost poznat, je její největší doménou prezentace výsledků na konferencích a 

popularizačních akcích. Aktivně se zúčastnila řady mezinárodních vědeckých konferencí 

(Symposium EMBO/EMBL v Německu, konference the Physiology v Irsku, konference 

EBRS v Holandsku), ale také konferencí pořádaných v Praze v rámci spolupráce 

Fyziologického ústavu s Nencki Institute ve Waršavě a spolupráce s pracovištěm IKEM.  

V IKEMu měla dokonce samostatný seminář pro lékaře. Přednášela často pro 

veřejnost, např. v rámci Týdne mozku na AVČR. Své nadšení pro vědecké bádání 

předávala studentům středních škol v rámci projektu ARACHNE při PřF UK.  

Vyhrála první cenu za prezentaci v rámci studentských seminářů „Advancement 

reports“, které organizuje  FGÚ AVČR pro své studenty ve 2. ročníku PGS. Ve 

skutečnosti, kdekoliv Zuzka přednášela, neměla co do kvality přednesu konkurenta. 

Tuto dovednost velmi dobře zúročuje ve své další profesní dráze středoškolského 

pedagoga, které se věnuje od roku 2018.  

 

Potvrzuji, že Zuzana sepsala disertační  práci zcela samostatně. Práce se skládá z jedné 

prvoautorské publikace v časopise Scientific Reports a dvou spoluautorských 

publikacích, na kterých se Zuzana aktivně podílela. Jsem přesvědčena, že cíle 

doktorského studia bezesporu splnila a proto hodnotím její práci jako výbornou. 

 

 

 

 

V Praze dne 27. 1. 2020                                          Doc. PharmDr. Alena Sumová, CSc., DSc.                       

      školitelka 

 

 

 

   


