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oP0I\TNTSI{Y POSITDEI( na práei
' 'Entrainment, oť ei::eadian e1oek vl i th in the rat suprachiasmatíc

nueleus cur ing ťeta1 and ear ly postnatal  developnent, ' .

Áutorka: i1ehab Essam El-Din El-i{i iNNÁiliY

Pracóvíště: PřÍrodlvěc]ecká fakulta Univers i ty Kar lovy.

Obeená konstatcvání: v l-astní práee se sk1ádá z 33 stránek

/úvcd,nřehled písemni.etví,v lastní výsledky / ,dáLe z 22 stránek

písemni .e tví- t j .  p řes  2o0 e i taeí  a  konečně ze  .1  praeí .Ye t řech
je autorka předkládanó pnáee součástí badatelského kolekt ivu

v posledním případě je pak uvedena na prvním místě.Práce jsou

pub l i kovaná  . r  - i res t ižníeh časop iseeh s  dos ta tečným írnp.  ťa i<. ,

, /včetnš po. i1ední '  p ř i  ja té do t  i sku/ .

Qponent . rons ta tu . je ,Že  p ráce  je  napsána  p řeh1edně  a  jasně ,

dokumentaee adekvátní'stejně tak rozsah a kval i ta e i tací svědčí
o l i terárníta přehledu ad.eptky v dané problematice.

Oponent dále konstatuje 'že téma, kterénu je práce věnována
je ténatem žÍvýn, vyeházejícín z velmí dobré základr1y tohoto
výzkunu v české iiepublice a současně i význanr1ýn nej en z hlediska

ryze teoret ického'a1e s výraznou a mnohočetnou projekcí do bu-
douenost i ,/včetně kl in iekýeh praeóvišf,/ .

Oponent oeeňuje/minořádně/ vývojcvý aspekt celé práce.

Je totíž přesvědčen,že prárrě tentc přístup k ř 'ešení těchto

,(" poaounýeh)problémůú s" jednou z optiná1níeh variant, jak

se  dopíd i t  baze 'q

Oponent ovšeu gá k práeÍ rovněž přlponínky či otázky,
L/ Jak v ťrvodu či l iterárním přehledu oponent postrádá alespoň
podorobnější zmínku o eharakteru a ' 'ěasovém rozpisu' '  dozrávání
zrak .ové dréhy a  je jíeh jednot l ívýeh komponent .  Nen{ pochyb,že
tyto skutečnost i  by měly korelovat s prezentovanými výsledky
nebo být předměten úvah o souvis1osteeh.
2/ Na základě vlastní d1ouho1etó zkušenost i  sí oponent dovoluje
upozornit  na skutečnost,že př i  jakémkol iv vývojovém s}edování by
něla být uváděná hnrotnost mláěat.  Ta totíž představuje buě hen-
díkep nebo výhodu pro nás}ecujíeí vývoj zejména regulačních nechanismů

/napŤ.  lehčí n láčata  o tevíra jí  průkazně oči  pozdě j i ,dcz rávání '



ee1. zrakovédráhy/.a ted.y přísun ťyziologiekýeh impulzů-iníorma-

eí se opožóuje,proclužují se latenční časy at,ó '/ .

3/ Urěitá doplnění by oponent rád viděl u metodických postupů.

/pravděpodobně jscu uvedena -ale v dalšíeh odkazeeh-/. Není tedy

přesrtě uvedeno, jak se získávala embrya,/seet io eesarea,f ixaee

zpr i sob znee i t l i věn{ ,dá lka  zákroku. . . , /Podobně je  tonu i  u  v las -

stn{ preparaee CNS embrya. Tyto otázky k lade oponent protorabJ

vlastní předkládaná práce byla i  po této stránce transparentní.

4/ VeLwi význanrná- a to z několika hledisek- je význam natky'jakožto

/nezbytného ?/ faktoru,který napomáhá realizovat daď program.

Autorka se zněř i la na motor iekou akt iv i tu-eož je správné.V dis-

kusi  a}e by oponent očekával ještě další eventualíty a mechani.-

sny,které nohou určitou rol i , /udrŽování teploty v hnízdě-či její

ko lísání '  snos  m1áěat  do hnízda,  četnost  a  déIka ko jení ,  kva1íta

a komponenty rn1éka atd. Včetně oné pověstné stirnu1ace/I{Ťeč,ek/

níkce  a  defekaee/ l / .  Některé ty to  v11vy a  nožnost i  j sou s i ce

zuíněny v práei  Sumov.é a spo}./2006/1 part ie ipaee autorky ovšem

-či  je jí  pod i l -  je  pro  oponenta  nep řesný.  Oponent  se  donnívá ,že

by autorka v diskusi-respekt ive i  do budouena-o těehto možnostech

měla rozhocně uvažovat. Jen samotný- by{ velni  krátkodobý-nedosta.

tek nutr iee na rannýeh etapáeh onňogeneze nepředstavuje jen nega-

t ivní energet iekou bi lanei ,a1e současně i  snížený přísun stavebníeh

komponent pro morťogenezu,/synaptogeneze, nyel in izaee atd/,včetně

adekvátní budování menbránovýeh funkčních proteinů a vlastních

o1asmatiekýeh membrán.

5/ Existují rovněž drcbné př ipomínky: tak např.  osvět lení by1o

od 50 do 20o LX..  .z kterýeh autorka pak brala vzorky ? Nebo osvě-

t1ení -cdpovída1o či niko1iv /nebo v jaké níře/ př i rozenéxu s lunečnÍinu

osv i tu  ?  a td .
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Jedná se o kval i tní práeí,př inášejíeí nová fakta a
fakta upřesňujíeí. Současně- a to pokládá oponent rovněž za

ve1ni dů1ežité-práee a výs1ed$l kladou přirozeaě a logicky

další otázky a da1ší inpu1sy pro budouenogt.

Po. lžíté metodieké postupy jgou up to date a odpoví-

dají zadání. Současně nepředstavují žádnou nožnou konplíkaei
při ínterpretaei doseženýeh yýsledků.

ťéna práee je významné a vývojový přístup pokládá

oponent za zvláště výhodný.

Připomínky oponenta sněřují předevšín k doplnění
čÍ upřesnění některýeh údajů či postupů. Současně akeentují

/a tím nabádají autorku dizertačnÍ práee,/ cel istvý pohled

nejen na tento,ale na jakýkoI iv fyz io1ogieký proces či obeeně
bíologiekou skutečnost. Znanená to uvažovat v širšÍch souví-
elostech'př ipouštět víee nožnostÍ a v l ivů. Tato př iponínka
se týká předevšín diskusní část i  d izertace.

; TVto př1pouínky a otázky nesnižují v žádnén případě
kva11tu  dízer taee ,  t j .  dosažené výs1edky .

Práee sp1ňuje všeehna kr i ter ia,požadovaná pro udě}ení

titulu PhD eož s&učasrtě znarená oponentovo plné doporučení.
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Mourek rDrSe.


