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Tématem doktorské disertační práce je aktuální problematika týkající se metabolických 

poruch asociovaných s obezitou a testování možností jejich ovlivnění dietní a 

farmakologickou intervencí. Experimentální studie byly zaměřeny převážně na úlohu 

metabolických pochodů v bílé a hnědé tukové tkáni při regulaci energetické homeostázy a její 

ovlivnění podáváním žlučových kyselin, polynenasycených mastných kyselin řady n-3 

v kombinaci s kalorickou restrikcí a chladovou adaptací. Zvolené téma je velice aktuální 

vzhledem k narůstající prevalenci obezity a s ní asociovaných zdravotních komplikací. 

 

 

Rozsah práce:  

Předložená disertační práce má klasické uspořádání. Obsahuje 123 stran textu, včetně 15 stran  

seznamu recentní  literatury. Výsledky studií jsou přehledně uvedeny v 7 tabulkách a 16 

grafech a schématech. Doktorská disertační práce je založena na dvou publikovaných studiích 

a jednom článku připraveném do tisku. Součástí práce je i apendix obsahující tyto dvě 

publikace, dále  několik doplňujících grafů a suplement publikace v časopisu Diabetologia. 

 

 

Úvodní část předložené disertační práce je věnována literárnímu přehledu o současném stavu 

řešené problematiky. Podrobně jsou popsány současné poznatky o metabolismu bílé a hnědé 

tukové tkáně a o úloze těchto tkání v regulaci energetické homeostázy.  Literární přehled dále 

zahrnuje recentní poznatky o úloze žlučových kyselin, polynenasycených mastných kyselin 

řady n-3 a kalorické restrikci, které  mohou ovlivnit regulaci řady intracelulárních  pochodů 

v  tukové tkáni.  

Ze zasvěceně napsaného úvodu, dokumentujícího detailní znalost sledované problematiky, se 

odvíjejí cíle provedených studií, které byly zaměřeny na: 

 

1) Sledování vlivu kyseliny deoxycholové na metabolické procesy v hnědé tukové tkáni. 

2) Studium vlivu mírné kalorické restrikce v kombinaci s podáváním  polynenasycených 

mastných kyselin řady n-3 na metabolismus bílé tukové tkáně a inzulinovou rezistenci. 

3) Vlivu chladové expozice na substrátovou utilizaci v bílé a hnědé tukové tkáni u dvou 

kmenů myší lišících se náchylností k obezitě vyvolané podáváním diety s vysokým 

podílem tuků. 

 

Metodické postupy použité k řešení studovaných otázek jsou založeny na bohatých 

zkušenostech špičkového pracoviště, které se dlouhodobě zabývá studiem metabolických 

poruch tukové tkáně při obezitě. Analytické a statistické metody byly vhodně zvolené pro 

řešení studované problematiky a hodnocení získaných výsledků. 

 

Výsledky jsou velmi pečlivě a přehledně prezentovány v textové části, obrázcích a tabulkách. 

Získané výsledky i jejich interpretace dokumentují, že autor dosáhl při řešení sledovaných 

otázek řadu nových poznatků o vlivu studovaných látek na metabolické procesy v tukové 

tkáni a  jejich terapeutického využití pro prevenci dietně indukové obezity.  

Z hlavních výsledků lze stručně uvést: 

1) Byly prokázány pozitivní účinky žlučové kyseliny na inhibici rozvoje obezity a 

metabolického syndromu, ve kterých hraje roli stimulace hnědé tukové tkáně. 



2) Byl zjištěn synergický vliv kalorické restrikce a příjmu polynenasycených  n-3 

mastných kyselin  na metabolické poruchy vyvolané dietou s vysokým podílem lipidů. 

3) Byly zjištěny rozdíly v odpovědi na chladovou expozici mezi testovanými kmeny 

myší, ke kterým přispívá rozdílná mobilizace lipidů a exprese UCP1 v hnědé tukové 

tkáni. Mezi testovanými kmeny byly zjištěny i rozdíly mezi syntézou lipidů, jejich 

uvolňováním z tukové tkáně a reesterifikací při chladové expozici nebo po podávání 

n-3 mastných kyselin v kombinaci s kalorickou restrikcí. 

 

 
V diskusi podává autor obsáhlý a zasvěcený komentář k získaným výsledkům, ve  kterém 

prokázal hlubokou znalost studované problematiky. 

 

Význam dosažených výsledků 

Získané výsledky, publikované ve dvou článcích v renomovaných časopisech s vysokým 

impakt faktorem,  dokumentují, že autor dosáhl při  řešení sledovaných otázek řadu nových 

poznatků. Oceňuji, že autor uvádí jaký je jeho podíl na provedených studiích.   

 

 Publikované články prošly náročným recenzním řízením a proto mám pouze několik 

drobnějších připomínek a dotazů: 

 

1) V publikaci označené A (Účinky kyseliny chenodeoxycholové na energetickou 

ronováhu….) a v identických tabulkách 4-a a 4-b v dizertaci, jsou uvedeny absolutní 

hmotnosti jater a tukových těles (epididymální, subkutánní, interskapulární). 

Vzhledem k tomu, že tělesná hmotnost myší se podle dat uvedených v grafu 4-1b ve 

srovnávaných skupinách  lišila až o jednu třetinu, je lépe pro posouzení hepatomegalie 

a adipozity uvádět hmotnosti orgánů ve vztahu k tělesné hmotnosti, tedy relativní 

hmotnost.  

 

2) V pokusech pro sledování oxidace mastných kyselin autoři  použili palmitát značený 

na prvním uhlíku (1-
14

C-palmitát). Proč nebyl použit univerzálně značený palmitát na 

všech uhlících?   

 

3) Lipidomová analýza uvedená v grafu 4-9 ukázala rozdílný vliv podávaných n-3 

mastných kyselin na  zastoupení arachidonové kyseliny (AA) v epididymální tukové 

tkáni a v játrech. Zatímco u kontrolních myší podíl AA nebyl ovlivněn, u myší kmene 

AJ  (rezistentních k obezitě) se výrazně zvýšilo relativní množství kyseliny AA 

v tukové tkáni, zatímco v játrech se podíl AA snížil. Jaké je vysvětlení pro zvýšený 

podíl n-6 mastné kyseliny při vyšším příjmu n-3 mastných kyselin? Může se v 

rozdílech v metabolismu mastných kyselin mezi těmito dvěma testovanými kmeny 

myší uplatnit m.j. porucha v antilipolytickém účinku inzulinu?  

 

4) Správný název firmy Pliva-Lachema je Erba Lachema.  

 

 

Závěr: 

 

Předložená disertační práce řeší  aktuální  významnou problematiku a dosažené výsledky 

mohou iniciovat další experimentální nebo preklinický výzkum. Studie byly provedeny na 

pracovišti, kde oblast výzkumu zaměřená na  patogenezi  obezity,  inzulinovou rezistenci a na 

možnosti jejich pozitivního ovlivnění nutriční intervencí má tradičně vysokou úroveň.  S tím 



souvisí i použité metody, které jsou na špičkové úrovni a odpovídají současným trendům 

v dané oblasti výzkumu. Přiložené publikace  dokumentují, že výsledky studií byly 

publikovány v renomovaných zahraničních časopisech. Pečlivé shrnutí současných poznatků 

o problematice  a věcná interpretace získaných výsledků dokazují, že autor je detailně 

seznámen s  problematikou v dané oblasti a je schopen rozvíjet vědecké přístupy při řešení 

dané problematiky. Po formální stránce je práce velice kvalitní a je velice pečlivě zpracována.  

 

Práce splňuje požadavky kladené na disertační práci a proto doporučuji práci  

k obhajobě a kladné vyřízení žádosti o přiznání akademického titulu „ philosophiae 

doctor“  (Ph.D.)  
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