
Kováčová, K. (2020): Cirkadiánní regulace leukocytů 

Univerzita Karlova v Praze 

Přírodovědecká fakulta 

– 

ERRATA 

 

Níže uvedené chyby vznikly při převodu finální verze bakalářské práce do formátu PDF/A. 

 

1. kapitola 2, odstavec 4: Text by měl být zarovnán do bloku a měl by mít řádkování 1,5. 
2. kapitola 4.2.4: Mezi nadpisem a prvním odstavcem by měla být mezera. 
3. kapitola 5.5: Velikost písma nadpisu by měla být 13 bodů. Nadpis by měl být od prvního 

odstavce oddělen mezerou. 
4. V celém textu by měla být jednotná velikost mezer a vzdálenost odstavců.    

 

Seznam zkratek 

ACTH adrenokortikotropního hormon 

AI adrenal insufficiency; nedostatečnost nadledvinek 

APCs antigen presenting cells; antigen-prezentující buňky 

BMAL1 brain and muscle ARNT-like 1 

cAMP cyklický adenosinmonofosfát 

CCL C-C chemokinový ligand (CCL21, CCL2, CCL5) 

CCR C-C chemokinový receptor (CCR7) 

CD cluster of differentiation; diferenciační skupina (CD4, CD8, CD80, CD86) 

CLOCK circadian locomotor output cycles kaput 

CREB cAMP response element-binding protein 

CRH corticotropin-releasing hormone; kortikoliberin 

CRY cryptochrome (CRY1, CRY2) 

CXCL C-X-C chemokinový ligand (CXCL12, CXCL1) 

CXCR C-X-C chemokinový receptor (CXCR4) 

DMH dorzomediální jádro hypotalamu 

DNA deoxyribonucleic acid; deoxyribonukleová kyselina 

E-box enhancer-box 

FCεRI vysokoafinní IgE receptor (FCεRIα, FCεRIβ a FCεRIγ) 

fMLP N-Formylmethionyl-leucyl-phenylalanine 

FOXP3 forkhead box P3 

GABA gamma-Aminobutyric acid; kyselina gama-aminomáselný 



GR glucocorticoid receptor 

GRE glucocorticoid response element 

HEVs high endothelial venules; tlustostěnné endoteliální buňky 

HSCs hematopoietic stem cells; hematopoietické kmenové buňky 

IFN interferon (IFN-γ) 

Ig imunoglobulin (IgA, IgE) 

IKK2 inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase subunit beta 

IL interleukin (IL-1, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IL-17 atd.) 

IML intermediolaterální jádro 

iPRGCs intrinsically photosensitive retinal ganglion cells 

IκB nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor (IκBα) 

KO knockout 

LPS lipopolysacharid 

Ly6 lymphocyte antigen 6 

mRNA messenger ribonucleic acid; mediátorová ribonukleová kyselina 

NE norepinefrin 

NFIL3 nuclear factor interleukin 3 regulated 

NF-κB nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells 

NK natural killer; přirozený zabiják 

ODN oligodeoxynukleotid 

OVA ovalbumin 

PAK p21 aktivovaná kináza 

PBMCs peripheral blood mononuclear cells; mononukleární buňky periferní krve 

PER period (PER1, PER2, PER3) 

PI fagocytický index 

pIgR polymerní imunoglobulinový receptor 

PMA forbol 12-myristát 13-acetát 

PP fagocytické procento 

PVN paraventrikulárním jádrem 

REV-ERB  retinoic acid receptor-related orphan receptor (REV-ERBα, REV-ERBβ)  

ROR RAR-related orphan receptors (RORα, RORβ, RORγt) 

RORE ROR response element  

S1P sfingosin-1-fosfát 

S1P1 receptor sfingosin-1-fosfátu 

SCG superiorní cervikální ganglion 

SCN suprachiasmatická jádra 

SNS sympatický nervový systém 



sPVZ subparaventrikulární zóna 

TGF transforming growth factor (TGF-β1)  

Th helper T (lymfocyte); pomocný T (lymfocyt) (Th1, Th2, Th17) 

TLRs Toll-like receptors (TLR2, TLR4, TLR6, TLR9) 

TNF tumor necrosis factor; faktor nádorové nekrózy (TNF-α)   

Treg regulační T (lymfocyt) 

VCAM vascular cell adhesion molecule (VCAM-1)  

VLPO ventrolaterálního preoptického jádra 

WEE1  

WT wild type 

ZT Zeitgeber time 

 

 

 


