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Oponentský posudek na disertační práci  Mgr. Simony Moravcové „Modulace signální dráhy 

JAK/STAT v suprachiasmatickém jádře hypotalamu potkana“ 

   Simona Moravcová se ve své dizertační práci věnuje studiu proteinů STAT3 a STAT5 v SCN 

potkana a jejich změn v průběhu cirkadiánního rytmu a po stimulaci imunitního systému podáním 

LPS. Studium vlivu cirkadiánního systému na buňky imunitního systému je v současnosti velmi 

aktuální a přispívá k poznání komplexní regulace změn v organizmu po infekci.  

   Práce má klasické členění, zahrnuje úvodní teoretickou část, cíle práce, seznam metod, výsledky, 

diskusi, závěr a seznam použité literatury. V příloze jsou dvě publikace, kde je Simona Moravcová 

první autorkou, a na kterých je předložená práce založena. 

V teoretické části autorka shrnuje současné znalosti o cirkadiánních rytmech, proteinech 

JAK/STAT se zaměřením na role STAT3 a STAT5 v cirkadiánních rytmech a vlivu LPS na tyto dráhy. 

Tuto část hodnotím kladně, text je jasný a kompaktně shrnuje znalosti o daném tématu, text je 

vhodně dokumentován obrázky.  

Cíle práce jsou definovány jednoznačně a detailně formulovány. V metodické části autorka 

velmi podrobně a přehledně shrnuje použité metodické přístupy, které jsou v další části 

dokumentovány pomocí grafů, obrázků a reprezentativních mikroskopických snímků, výsledky jsou 

kvalitně diskutovány a v závěrečné části krátce shrnuty. 

Použitá literatura zahrnuje přibližně 380 citací, které jsou ve správném formátu. Z tohoto 

ohromujícího množství je ovšem pouze 18 prací z posledních 5 let. Naopak více než 100 prací bylo 

publikováno před rokem 2000, a 20 je starších než 1990. Oceňuji, že se autorka snažila dohledat 

původní práce, podle mého názoru je však cílem dizertační práce konfrontace se současnými 

poznatky, a to přesto, že téma práce je poměrně specifické a současné literatury není mnoho, 

domnívám se, že dizertační práci nesluší, když mnohem více literárních zdrojů uvedených v práci 

bylo publikováno před 20 lety než za posledních 5 let. Pro inspiraci zde uvádím, čtyři články, které 

by možná mohly přispět k uvedení výsledků do současného kontextu. 
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Dizertační práce je založena na dvou článcích v kvalitních odborných časopisech s IF ve kterých 

je Simona Moravcová první autorkou. Článek v časopise Journal of Neuroscience Research 

(IF=4.139) a článek v časopise PLOS one, (IF=2.776), dále spoluautorkou v pěti dalších článcích s IF, 

jednom neimpaktovaném časopise a je první autorkou článku v časopise Stress (IF=2.168), jehož 

téma se přímo netýká tématu dizertační práce, což je jistě více než dobrým základem pro kvalitní 

dizertační práci. Ve dvou článcích použitých pro dizertační práci Simona Moravcová přesně uvádí 

podíl své práce. 

Posuzovaná práce je kvalitní, přes uvedené výhrady splňuje všechny požadavky na disertační 

práci. Mgr. Simona Moravcová předloženou prací prokázala, že se orientuje ve studované 

problematice a má předpoklady k samostatné vědecké práci a schopnost kriticky zhodnotit získané 

výsledky. Proto doporučuji přijetí předložené dizertační práce a plně ji doporučuji k obhajobě. 

 

Vzhledem k zajímavosti tématu a unikátním výsledkům autorky mám řadu dotazů: 

1. V úvodní teoretické části je většina uvedených poznatků získána z experimentálních 

modelů. Korelují poznatky získané z potkanů se situací u ostatních obratlovců a 

především lidí? 

2. Na straně 16 autorka uvádí, že hodiny v periferních orgánech mohou být 

synchronizovány také časovaným příjmem potravy, jaký je mechanizmus této 

synchronizace? 

3. Práce se zaměřuje na změny v cirkadiánním rytmu astrocytů, jak je to u mikroglií? 

4. Jaká je relevance získaných výsledků pro patologické stavy u lidí, například vzniku 

nádorů, neuropatologií nebo jiných onemocnění?  

5. Byl popsán vliv polymorfizmu v hodinových genech na rozvoj autoimunitních, nebo 

jiných onemocnění? 

6. LPS byl v experimentech podáván intraperitoneálně, jaký to může mít vliv na získané 

výsledky? Jaký je mechanizmus aktivace buněk  SCN po intraperitoneálním podání? Byla 



 

 

popsána robustní rytmicita v gastrointestinálním traktu, nejsou změny v SCN navozeny 

až sekundárně změnou v genech spojených s cirkadiánní aktivitou v GI traktu? 

7. Ovlivňuje mikrobiom cirkadiánní rytmy? 
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