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Hodnocení disertační práce RNDr Jany Šponarové 
„Modulation of body fat content by targeting the lipid 
metabolism of adipose tissue“. 
 

 

 

 

Předkládaná disertace je součástí projektu řešeného oddělením Fyziologického ústavu 

AV ČR zaměřeného na studium biologie tukové tkáně. Vzhledem k tomu že obezita patří 

v současnosti  mezi nejzávažnější rizikové zdravotní faktory, je tomuto výzkumu celosvětově 

věnována mimořádná pozornost.  

Dr. Kopecký se s týmem svých mladých spolupracovníků již řadu let zabývá studiem 

regulačních mechanismů, které se podílí na udržování energetické bilance organismu a hledá 

cesty jak pomocí modulace metabolismu tukové tkáně snižovat množství triglyceridů 

v tukových depech, kde se triglyceridy  se hromadí v důsledku nadbytečného příjmu potravy. 

K tomuto studiu využívá tým dr. Kopeckého transgenní myši, které mají v bílé tukové tkáni 

exprimovaný uncoupling protein. V rámci těchto studii se objevila úloha AMPK jako 

významného regulačního faktoru. Na této úrovni byla do dalšího výzkumu zapojena i Jana 

Šponarová. Byly stanoveny specifické cíle práce pro tuto etapu výzkumu a jak dokumentuje 

předložená disertace souborem předložených publikací, podařilo se  získat řadu nových 

poznatků, které přispívají k objasnění mechanismů, které se  podílejí na regulaci lipidového 

metabolismu adipocytů. 

Předkládaná disertace má formu komentovaného souboru publikací. Kladně bych 

hodnotil, že do předkládané disertace byly zahrnuty pouze 4 z celkového počtu 10 publikací 

na nichž se Jana Šponarová během svého postgraduálního studia podílela. Kladně bych tento 

fakt hodnotil ze dvou hledisek: jednak získala disertace ucelenější formu, jednak tím autorka 

dokumentovala, že pomoc svých 24 spoluautorů na svých 4 publikacích bohatě kompensovala 

svojí prací na dalších 6 publikacích. 
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U  disertací tohoto typu tj. komentovaný soubor publikací je pro recensenta obtížné 

kriticky hodnotit fakta publikovaná v renomovaných časopisech, protože by to byla spíše 

kritika recensního řízení. Protože předložené publikace prokazují schopnost autorky získané 

nálezy zpracovávat, hodnotit a presentovat, mám dotazy spíše k literárnímu přehledu o 

studované problematice a dotazy k tomu, co považuje za  priority budoucího výzkumu v této 

oblasti. 

K literárnímu úvodu bych měl několik připomínek: 

- kritickou připomínku ke schematu – Fig. 2, které je pojato spíše jako umělecký 

obraz, než jako schéma metabolických drah. Např. činnost ATP-ázy, činnost 

PEPCK, chybí dráha vedoucí k aktivaci lipolyzy TG hormon sensitivní lipasou.  

- asi by bylo lépe neříkat, že lipolyza je extrakce lipidů z cirkulace (2. odst. Str.8). 

když se to této lipolyzy zahrnuje i činnost HSL. 

- v sekci transgenic mice by bylo vhodné se alespoň stručně zmínit o základní 

filosofii tohoto modelu tj. aktivace disipace energie. 

 

Ke komentovaným nálezům bych měl spíše kladné připomínky:  

-obsahuje grafy a tabulky hlavních nálezů a neodkazuje se jen na přiložené publikace, 

- u každého úseku autorka jasně definuje svůj podíl na dané publikaci. 

 

K předloženému souboru publikací mám několik připomínek zaměřených spíše 

k perspektivě dalšího výzkumu: 

- zdá se že z hlediska prevence jsou velmi perspektivní omega 3 PUFA. Lze 

spekulovat o mechanismu jejich působení?  

- jak probíhá jejich degradace? 
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- mohou měnit membránovou fluiditu? 

- vzhledem k tomu, že omega 3 PUFA mohou snižovat obesitu analogicky jako 

restrikce diety, jak ovlivňují příjem potravy? 

- PEPCK  má u různých tkání různý podíl enzymu lokalizovaného v cytosolu a 

v mitochondriích. Je něco známo o mitochondriání PEPCK v adipocytech? 

 

Závěrem bych chtěl prohlásit, že předkládaná práce plně odpovídá požadavkům kladeným na 

doktorskou disertartaci. Obsahuje řadu původních nálezů jak dokumentují 4 publikace 

v prestižních časopisech. Literární úvod k souboru publikací dokazuje, dobrý přehled o stavu 

řešené problematiky a o schopnosti získané nálezy hodnotit a presentovat. 

Doporučuji proto, aby na základě předložené disertace byl RNDr Janě Šponarové udělen 

vědecký titul PhD. 

 

 

V Praze dne 11. ledna 2006. 

 

 

 

 

 

RNDr. Zdeněk Drahota, DrSc. 

 

 

 

 


