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Oponentský posudek disertační práce 

 
 
 
Název práce: 
Nutrigenomická analýza vlivu diety v průběhu prenatálního a časného vývoje na 
manifestaci aspektů metabolického syndromu v dospělosti 
(Nutrigenomic analysis of diet influence in prenatal and early development on 
metabolic syndrome aspects manifestation in adulthood) 
 
Autor práce: Mgr. Elena Školníková 
  Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta 
  Ústav biologie a lékařské genetiky 
 
 

Cílem disertační práce bylo ověření hypotézy, že genetické faktory představované 
specifickou variantou genu Zbtb16 ovlivňují predispozici k epigenetickým nutričním 
stimulům v časném vývoji a jestli mají dopad na manifestaci metabolického syndromu 
v dospělosti. Hlavní cíl dizertace zahrnuje studium vzájemných interakcí mezi variantou 
genu Zbtb16 a vysoko sacharózovou dietou, rovněž účinky různorodých diet, v průběhu 
časného vývoje a jejich vliv na postnatální zdravotní stav potomků potkanů. 
 

Výstupem této disertační práce jsou celkem 3 vědecké původní práce a u všech je 
Mgr. Školníková uvedena jako první autor. Jejich impakt faktor IF je 4.5, 1.7 a 3.3. 
Dizertace je v Příloze 2 doplněna řadou nepublikovaných výsledků. 

Dále Mgr. Školníková spolupracovala jako spoluautor na další vědecké publikaci, 
která se přímo k disertační práci nevztahuje. 
 

Samotná disertační práce je rozdělena do devíti kapitol: 1. Úvod, 2. Hypotéza & 
Cíle, 3. Literární přehled, 4. Materiál a Metody, 5. Výsledky, 6. Diskuze, 7. Závěry a 
impakt dizertační práce, 8. Seznam použité literatury (340), 9. Seznam vlastních 
publikací; a obsahuje dvě Přílohy (Tabulka 2 a Výsledky nepublikovaných studií). 
Součástí práce je 130 obrázků a 2 tabulky. Kapitolám předchází Prohlášení, 
Identifikační záznam, Poděkování, Obsah, Seznam zkratek a Shrnutí (abstrakt) 
s klíčovými slovy (česky i anglicky). 
 

Disertační práce obsahuje všechny náležitosti. Nejsou v ní zásadní formální chyby. 
Je napsaná čtivým stylem v angličtině. Teoretická část se logicky rozvíjí od obecného 
úvodu zabývajícího se metabolickým syndromem a nutrigenetikou, přes epigenetické 
programování a vývojovou plasticitu, až po charakterizaci použitých zvířecích modelů. 
 



 

Předložená disertační práce má vysokou odbornou kvalitu a precizní provedení. 
Zabývá se velice aktuálním tématem: přenosem fenotypových změn indukovaných 
prostředím na potomstvo, aniž toto potomstvo je tomuto prostředí vystaveno. Konkrétně 
sleduje epigenetický model dědičnosti obezity. 
 
Dotazy a připomínky k disertační práci: 

Práce je psána srozumitelně. Výstupy a jejich uplatnění v praxi jsou jasně 
formulovány. Nemám zásadních připomínek. Mám několik spíše doplňujících dotazů: 

1) V kapitole Materiál a Metody píšete, že standardní dieta obsahovala škrob, což 
je polysacharid tvořený glukózou. Je to optimální kontrolní dieta, když 
neobsahuje fruktózu jako sacharóza? Nebylo by lepší použít stejný sacharid pro 
obě skupiny, kontrolní i experimentální? 

2) Ve svých experimentech se zaměřujete především na analýzu transkriptomu a 
pak pomocí kvantitativního PCR ověřujete expresi vybraných genů. Plánujete 
rovněž u konkrétních genů provést epigenetickou analýzu DNA metylace či 
histonových modifikací? 

3) Produkt genu PLZF – ZBTB16, o kterém píšete na straně 46-48, má pleiotropní 
funkci v řadě tkání. Mohla byste popsat jeho roli v epigenetické regulaci? 

 
 
Závěr: Disertační práce je prezentována 3 prvoautorskými pracemi s faktory impaktu IF 
4.5, 1.7 a 3.3. Disertace jednoznačně prokazuje předpoklady autora k samostatné tvořivé 
vědecké práci, a proto doporučuji udělení titulu „Ph.D.“. 
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