
Posudek školitele na diplomovou práci Bc. Hany Hatalové

Diplomová práce Bc' Hany Hatalové je zamětena na hipokampálně závislé učení u panelu

rekombinantních inbredních kmenů potkanů vzniklých kříŽením linií SHR a BN-LxiCub. Tento R[ set

patří mezi mocné nástroje v genetickém ýzkumu a doposud napomohly k objasnění genetického

pozaďi řady funkcí, např. souvisejících s metabolickým syndromem). Autorka získala data z učení
úlohy kolotočového bludiště (aktivního alotetického vyhýbání se místu či AAPA) ze všcch dostupných

kmenů tohoto RI panelu a zparentá|ních linií.

Behaviorální testování zahmovalo, expozici testu otevřeného pole a následný dvoutýdenní
trénink v úloze kolotočového bludiště (nejprve 4 dny osvojení a poté 3 dny přeuČení); vŽdy poté byly
otestovány senzorimotorické funkce pomocí jcdnoduchého' ale dobře etablovaného testu chůze po

lat'ce. Následně tato data analyzovala pomocí statistických postupů a webového nástroje

GeneNetwork' umoŽňujícího genetické rnapováni a korelace s doposud publikovanýrni fenotypy.

Práce ukáza|a, Že mezi kmeny existují významné rozdíly ve schopnosti prostorového učení, avšak Že

týo změny nekorelují se senzorimotorickýrn deficitem, který byl zvláŠtě u něktcryclr kmenů patrný

díky polyluxačnmu syndromu. I zvířata se závaŽnou polydaktylií a luxací byla schopna se úlohu

kolotočového bludiště naučit (parentální kmen BN-Lx/Cub patřil k vťrbec nejlépe se učícím kmenům).

Autorka dále hledala QTL (quantita|ive trait loci) spojené s r,rybranými parametry chování v
prostorové úloze. Práce naznačuje možné lokusy pro lokomoci a také prostorové vyhýbání, ačkoliv
statisticky ýznamné QTL pro parametry prostorového učení nebyl nalezen. Zďe je však třeba

upozornit, Že prostorové učení ve zmirjovanéu|ozeje velmi komplexní znak, kteý rnůŽe být ovlivněn
řadou faktorů. Dále se práce soustředila na korelaci fenotypů z kolotočové arény s moŽnými markery

rnetabolického syndromu, avšak žádnou statisticky významnou korelaci nenalezla.

Diplomová práce samotné čítá téměř 60 stran' je psána solidní angliČtinou a doplněna řadou

obrázků' Autorka se nejprve v literárním úvodu věnuje představení projektu, který v širším pojetí

obsahuje i stanovení ncurogeneze a jejích genetických detenninant (to však není součástí práce).

Literámi úvod se zaměřuje nejprve na popis povahy rckombinantních inbredních krnenů HXB/BXH'
posléze krátce uvedc do problernatikry prostorovó navigace. a hipokarnpu, a náslcdně pojednává o

genetické ana|ýze, QTL rnapování a v závěru krátce přcdstaruje rnetabolický syndrotn a některé

fyziologické parametry, které rnohou mít k tóto poruše vztah. (ve výsledcích pak autorka korelovala
parametry prostorové navigace a tyto mctabolické parametry. Po úvodu následuje ťonnulace cílťt

práce, a následně r,1ýsledková kapitola (viz qýše). Práci uzavirá diskuzc, Seznam literatury a přílohová
část, která obsahuje grafickou podobu ýkonnosti jednotlilych kmenů.

Hana Hatalová nastoupila do naší laboratoře zhruba před Čtyřmi lety a současná diplomová
práce ukazuje Že autorka si rutinně osvojila behaviorální screening v prostorové i|oze a také v úlohách
kontrolních, o čemŽ svědčí enormní celkový počet otestovaných zviiat, kte{ý čítá několik set zvířat.

Velmi samostatně a cílevědomě si rovněž osvojova|a analytické metody, statistické testy, korelace a

lineámí regresi a mapování pomocí GeneNetwork. Získáváni behaviorálních dat a následnou práci s

nimiprováděla autorka s velkou mírou samostatnosti. PředloŽená práce tak reprezentuje solidnístudii,
s vel(ým aktivním přínosem autorky. Práci proto doporučuji k úspěšné obhajobě.

1"J

RNDr. Aleš Stuchlík PhD

školitel

Fyziologicky úsIav AV CR, v.v.i


