
Posudek oponenta na disertační práci 

Mgr. Elena Školníková: 

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. 

Školitel prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D. 

 

Ve své disertační práci se Elena Školníková zabývá úlohou metabolického a mezigeneračního 

efektu programování sacharózou v rozvoji metabolického syndromu, sledována je rovněž 

možná úloha genu Zbtb16 na rozvoji poruch doprovázející metabolický syndrom. Cílem práce 

bylo sledovat vliv nutriční zátěže sacharózou během prenatálního a časného vývoje na rozvoj 

poruch metabolického syndromu v dospělosti a v následujících populacích potkanů, vše 

v kontextu dvou geneticky rozdílných kmenů potkanů, SHR a SHR-Zbtb16. Sledovány byly 

morfologické parametry, parametry lipidového metabolizmu a glukózové homeostázy i 

transkriptomický profil tkání u modelu SHR potkanů a nového kongenního kmene potkanů 

SHR-Zbtb16. Dosažené výsledky potvrzují, že efekty metabolického programování 

sacharózou v průběhu časného vývoje byly patrné i v následující F2 generaci potkanů, 

zhoršeny byly lipidové parametry i glukózová tolerance. Metabolické programování 

vysokosacharózovou dietou matky vedlo ke zhoršení funkcí hnědé tukové tkáně, jak naznačila 

transkriptomická analýza F1 generace potkanů, významně byly ovlivněny také transkripty 

viscerální tukové tkáně. Studie rovněž ukázaly, že tyto efekty mohou být částečně 

modulovány mutací genu Zbtb16 a naznačily možnou další úlohu tohoto genu.       

Za velký přínos práce považuji zejména aktuální téma práce s možným využitím do humánní 

oblasti medicíny doprovázené časovou i metodickou náročností jednotlivých 

experimentálních studií. Z práce rovněž vyplývá, že analýzy prezentovaných výsledků byly 

prováděny náročnými moderními metodami v oblasti molekulární biologie a genetiky, což 

podtrhuje kvalitu předložené práce. 

Disertační práce je tradičně členěna, úvod je instruktivní, metodická část je srozumitelně 

napsaná. Jen cíle práce by podle mého názoru bylo vhodnější umístit až za literární úvod, ze 

kterého vyplývají. Výsledky jsou dobře dokumentovány a členěny do 3 samostatných částí 

podle provedených studií a jsou hodnoceny v širších souvislostech. Diskuze dobře zapojuje 

výsledky do kontextu s dosavadními poznatky studované problematiky. Na konci práce je 

uvedena speciální samostatná příloha, která obsahuje dosud nepublikované výsledky. 



K práci nemám závažnější připomínky, ať jde o její formální nebo věcnou stránku. Dají se 

v ní najít jen drobné formální nedostatky. 

 

K práci mám následující otázky: 

- V obrázcích 29 a 30 na straně 87 a 88 jsou prezentovány velmi zajímavé výsledky 

transkriptomických analýz v játrech, hnědé a viscerální tukové tkáni. Vzhledem 

k důležitosti těchto analýz v objasnění mechanizmu účinku programování sacharózou 

zejména na metabolizmus hnědé a také viscerální tukové tkáně, mohla by autorka 

podrobněji vysvětlit a komentovat obě schémata. Zejména obrázek 30 je velmi 

komplexní a má celou řadu metabolických důsledků, ale v prezentované práci je příliš 

malý a trochu hůře čitelný. Jak změny v transkriptech hnědé tukové tkáně souvisí 

s pozorovanými morfologickými změnami v této tkáni? 

- S ohledem na závažnost vlivu sacharózové diety na glukózový a lipidový 

metabolizmus ve 2. generaci potkanů, ale také s ohledem na slábnutí epigenetických 

mechanizmů s nastupujícími generacemi, lze posoudit a očekávat, v jaké generaci by 

mohl vymizet efekt metabolického programování sacharózou nebo kdy již bude velmi 

málo pravděpodobný a zda v tomto efektu bude hrát roli genetická predispozice.  

- Má autorka a její kolektiv nějaká dostupná data, zda se liší efekt metabolického 

programování sacharózou mezi samci a samicemi v příslušné generaci potkanů, např 

v prezentované F2 generaci. Popř. zda lze očekávat nějaké rozdíly? 

 

Závěrem konstatuji, že téma disertační práce považuji za velmi aktuální a dosažené výsledky 

mohou mít praktické využití v humánní oblasti medicíny, zejména v oblasti výživových 

doporučení během těhotenství nebo doporučení pro prenatální péči. Domnívám se, že práce 

Mgr. Eleny Školníkové dokládá, že autorka je schopna řešit složité výzkumné projekty a má 

předpoklady k dalšímu odbornému růstu. Podle mého názoru práce splňuje požadavky 

kladené na disertační práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. V případě kladného hodnocení 

v oponentském řízení doporučuji udělení titulu „Ph.D“. 

 

V Praze dne  15. 1. 2021   RNDr. Hana Malínská Ph.D. 
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