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Název práce: 
Úloha epigenetických mechanism ů ve fungování cirkadiánních rytm ů. 
Stárnutím vyvolané zm ěny kvality spánku a poruchy metabolismu.  

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
Cílem práce je objasnit mechanizmus cirkadiánních rytmů, kterými je regulován 
spánek a metabolismus, a jejich patologické změny v procesu stárnutí, které pak 
vyvolávají s věkem asociovaná onemocnění, jako je metabolický syndrom a 
kardiovaskulární poruchy. Předmětem rešerše je regulace cirkadiánních rytmů, která 
je především na epigenetické úrovni. Pracovní hypotéza předpokládá, že 
dysregulace cirkadiánních rytmů se podílí na etiopatogenezi civilizačních chorob. 
Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna do 7 celků: 1) Úvod, 2) Epigenetické mechanizmy cirkadiánních 
rytmů, 3) Epigenetické regulace cirkadiánních rytmů a spánku, 4) Vliv stárnutí na 
epigenetické mechanizmy, 5) Dysregulace cirkadiánních rytmů, 6) Závěr a 7) 
Reference. Práce je uvedena titulní stránkou, za kterou následuje poděkování a 
čestné prohlášení, abstrakt a klíčová slova český i anglický, obsah a seznam 
zkratek. Práce má celkem 30 stran. 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autor použil 85 literárních zdrojů, které obsahují hlavní publikované výsledky týkající 
se této problematiky. Literární zdroje jsou dostatečné a relevantní k danému tématu. 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Obrazová dokumentace je představována pouze jedním obrázkem, tabulky zde 
chybí. Text je trochu chaotický, chybí mu promyšlenější zpracování do logických 
celků. Jazyková úroveň práce je dobrá. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
Práce splnila své cíle. Zahrnuje nejnovější vědecké poznatky z této oblasti. Je třeba 
zdůraznit, že cíle jsou velice náročné, jedná se o rozsáhlou a složitou problematiku, 
která je poměrně velice dobře zpracována, a to zejména v kapitolách 3 a 5.1. Na 
druhé straně je nutno vytknout fakt, že autor, který si dal laťku skutečně velice 
vysoko, nestačil trochu „s dechem“, a to ani po stránce obsahové, ani časové. Tak 
náročné téma si rozhodně zasluhovalo daleko rozsáhlejší zpracování, než je jenom 
30 stran, mělo by být doplněno několika přehlednými obrázky a tabulkami. Základní 
epigenetické mechanizmy, rozepsané v kapitole 2, nejsou kompletní a dostačující 
(Např.: V kapitole Reference je uveden Cardone et al. 2005, který se zabýval 
SUMOylací u BMAL1 a je pak citován v kapitole 2.2.4 Ubiquitinace, ale kapitola 
Sumoylace chybí. Tak významná témata, jako je acetylace a metylace histonů, by 
zasluhovala daleko více pozornosti.) Vzhledem k tomu, že patologie cirkadiánních 
rytmů se vztahuje ke stárnutí, očekávala bych daleko komplexnější pojetí a definice 
stárnutí v kapitole 4. Kapitola 5.2 je z medicínského hlediska poněkud nešťastně 
pojata, protože autor-nelékař se neúspěšně pouští do definice složitých syndromů. 
O časovém stresu autora svědčí četné překlepy, a to i faktického rázu (str.17:ř.1,15). 
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Otázky a p řipom ínky oponenta:  

1) Na straně 7, v kapitole 2.2.3, uvádíte tvrzení, se kterými já nemohu úplně 
souhlasit: ř. 3 „Ve většině případů tyto metylace vedou k aktivaci genové 
exprese.“ a ř. 6 „V porovnání s metylací DNA je tedy metylace histonů více 
labilní.“ Rovněž na straně 5, v kapitole 2.1, ř. 3 se plně neztotožňuji 
s tvrzením, že „…metylovaná DNA je transkripčně neaktivní.“ Můžete tuto 
problematiku více a detailněji rozvést a uvést nejnovější vědecké pohledy na 
tyto epigenetické modifikace? 

2)  Na straně 9, v kapitole 3.1, ř. 7 uvádíte, že „CRY a PER fosforylované 
proteiny … inhibují svou vlastní transkripci …“. Na straně 12, v kapitole 3.5, ř. 
3-4 uvádíte, že…komplex PER/CRY inhibuje komplex CLOCK/BMAL1…“. 
Jak tedy přesně tato zpětnovazebná smyčka funguje? Na co se váže komplex 
PER/CRY, na svůj vlastní promotor nebo na komplex CLOCK/BMAL1? 

3) Epigenetickou příčinou stárnutí je spíše všeobecná disharmonie, než jenom 
samotné snížení deacetylace (včetně disharmonie sirtuinů, které mají několik 
funkcí, např. zasahují do metabolismu ROS). Deacetylace histonů má také 
negativní vliv, např. inhibuje asi 2000 genů miRNA a tím naopak aktivuje 
transkripci a translaci. Na straně 15, v kapitole 4, ř. 8-12 se zmiňujete o 
syndromech předčasného stárnutí. Můžete je pojmenovat a blíže specifikovat, 
popřípadě uvést další?  

 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o velice náročnou a rozsáhlou problematiku, kde se 
autor snaží pochopit složité molekulární principy regulace cirkadiánních rytmů, a i 
když jsou zde některé nedostatky, hodnotím bakalářskou práci celkově kladně. 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 
Instrukce pro vyplnění: 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz http://natur.cuni.cz/biologie/files/BZk-pravidla-11-12-2007.doc 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě ) nejpozd ěji do 31. 5.  2015   na adresu 
petr.sedlak-uk-prf@seznam.cz (pro ú čely zve řejnění na internetu pro studenty ), a dále 
podepsaný  v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě)  na adresu: 

• doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. 
Katedra antropologie a genetiky člověka 
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 
Viničná 7 
128 44 Praha 2 
Česká republika 

 
 

 


