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Autorka si za téma své dizertační práce zvolila komplexní a dosud nedostatečně prozkoumanou 

problematiku centrálních a periferních cirkadiánních rytmů a jejich ovlivnění stárnutím a konstantním 

osvětlením, přičemž její zaměření na orgány podílející se na regulaci metabolizmu glukózy činí práci ve 

světle celosvětového stárnutí populace a pandemie diabetes mellitus 2. typu vysoce aktuální. Zvolené 

téma se jeví jako důležité taktéž vzhledem k rostoucí pozornosti, která je v poslední době věnována 

výzkumu nežádoucích účinků dlouhodobé práce ve směnném provozu. Cíle práce zahrnovaly 

posouzení vlivu stárnutí na centrální a periferní cirkadiánní hodiny a efektu krátkodobé a dlouhodobé 

nepřetržité světlené expozice na tyto hodiny u experimentálních hlodavců.  

Cíle práce jsou definovány jasně a přehledně. Teoretická část je dostatečná a prokazuje velmi dobrou 

orientaci autorky v problematice. Metodická část je zpracována dostatečně podrobně a přehledně. Šíře 

i kvalita použitých metodik je velmi dobrá zahrnujíce přístupy in vitro i in vivo včetně využití 

bioluminiscence, genové exprese či imunohistochemie. Použité statistické postupy jsou správné a 

přiměřeně zvolené. Výsledky, diskuse a závěry práce jsou zpracovány dobře a adekvátně. Získaná data 

poukazují na překvapivou odolnost vlastních centrálních a v případě pankreatu i periferních 

cirkadiánních hodin ke stárnutí a zároveň potvrzují nepříznivý vliv konstantní světelné expozice na 

jejich funkci a představují tak další krok k lepšímu pochopení vzájemných vztahů mezi cirkadiánními 

rytmy, stárnutím a metabolickými onemocněními jako je diabetes mellitus 2. typu.   

Předkládaná dizertační práce má celkem 71 stran textu včetně citací a je členěna standardně na 

teoretický úvod, metodiku, výsledky, diskusi, závěr a seznam citací. Její základ představují 2 články 

uveřejněné v časopisech s IF (Chronobiology International a Scientific Reports). Formální stránka práce 

je na vysoké úrovni a splňuje všechny náležitosti kladené na dizertační práci. Obzvláště je nutno ocenit 

kompletní zpracování textu v angličtině, a to i přes některé jazykové nedostatky týkající se převážně 

použití členů, slovesných tvarů a předložek. Pozornost si rovněž zasluhují instruktivní obrázky 

v teoretické části a velmi dobře zpracované grafy ve výsledkové části. Jediným větším nedostatkem je 

záměna grafu 14 za již jednou prezentovaný graf 7. 

K práci mám následující dotazy: 

1. Je značně neobvyklé, aby s postupujícím věkem docházelo k poklesu glykémie (obvykle je situace 

přesně opačná, což autorka sama uvádí v teoretické části poukazujíce na souvislost mezi výskytem 

diabetu mellitu 2. typu a stárnutím). Zároveň byla bazální glykémie v obou skupinách vyšší 

(odhadem dle grafu 8A 10 vs. 8 mmol/l), než by se čekalo u zvířat bez poruchy glukózového 

metabolizmu. Jednalo se o glykémií stanovenou nalačno? Jestli ano, jednalo se o již diabetická 

zvířata, což by bylo nutno zohlednit při interpretaci výsledků. Jestli to ale byla glykémie změřena 

ne nalačno, ale kdykoliv v průběhu dne, vyloučila autorka přítomnost diabetu u zvířat nějakou 

standardizovanou metodou? Byly nějaké rozdíly v tělesné hmotnosti nebo v typu a množství stravy 

mezi oběma skupinami zvířat?  

2. Vyšší inzulinémie není s postupujícím věkem neobvyklá, no obvykle vzniká v důsledku inzulínové 

rezistence a je tak spojena s vyšší glykémií, zatímco tady je glykémie nižší (i když označovat situaci 

jako hyperinzulinemickou hypoglykémii, jak autorka uvádí v Závěru na str. 54,  je vzhledem 



k bazální glykémii kolem 8 mmol/l nesprávné). No zároveň intraperitoneální glukózový test 

naznačuje přítomnost inzulínové rezistence. Jak si autorka vysvětluje danou diskrepanci? Byla 

inzulinémie měřena nalačno? Autorka uvádí jako jedno z možných vysvětlení vyšší hladiny inzulínu 

vyšší zastoupení větších Langerhansových ostrůvků u starších jedinců. Pozorovala autorka při 

imunohistochemickém hodnocení vzorků pankreatu něco, co by tuto hypotézu podpořilo?  

3. Exprese periferních cirkadiánních genů byla kromě myší hodnocena i u potkanů kmene Wistar, 

přičemž však k tomu nebyla uvedena žádná data týkající se jejich metabolického stavu. Byly mezi 

oběma skupinami potkanů zaznamenány nějaké rozdíly v glykémií nebo hmotnosti? 

4. Má autorka nějakou hypotézu, která by vysvětlovala, proč byly starší jedinci citlivější na poruchu 

behaviorálních rytmů při kratší než při delší expozici trvalému světlu? 

5. Co by na základe získaných dat autorka považovala za významnější mechanizmus vzniku poruchy 

cirkadiánních rytmů v pankreatu – stárnutí nebo nadměrnou světelnou expozici? 

 

Dizertační práce dle mého názoru plně prokazuje předpoklady autorky k samostatné vědecké práci 

a k udělení titulu „Ph.D.“. 
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