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Posudek oponenta

Cí|em dip|omové práce byla specifikace poruch lipidového metabo|ismu u diabetikťr. Po
prostudování (rešerši) vyznamu metabo|ismu |ipidťl za normálních a pato|ogick1ych podmínek
se studentka rozhod|a zaměrit na poruchy ve frakci HDL, a to HDL2 a HDL3. Pomocí
plynové chromatografie měla stanovit koncentrace du|eŽitych mastnfch kyselin, vypočítat
aktivity enzymu regulujících lipidovf metabo|ismus a odhalit poruchy těchto enzym u
diabetikťt' Tyto zjištěné parametry pak chtě|a srovnat s g|ykémií, hladinou glykovaného
hemoglobinu, cho|estero|u a s hodnotou aterogenního indexu a získat signifikantní korelace.
Po statistickém zpracování a kritickém porovnání se soudoblmi |iterárními udaji mě|y b1it

stanoveny nové biochemické markry diabetu typu 2, které by mohly pomoci pri stanovení
včasné diagnÓzy, a tím i zahájení adekvátní terapie.

V teoretické části autorka uved|a preh|ed |ipidu, jejich metabo|ismu, funkce, vztah
k poruchám jater (steatoza)' Dá|e podala krátkou informaci o diabetu typu 1 itypu 2' Na
podk|adě |ipid objasni|a vztah poruch metabo|ismu lipidŮ k ateroskleroze, k jaterním
onemocněním, k metabo|ickému syndromu. (20 stran)
Experimentá|ní část by|a uvedena preh|edem pouŽitych metodik (chromatografie na tenké
vrstvě, p|ynová chromatografie), včetně vybavení, postupu, modifikací metod (11 stran).
V kapito|e ,,vys|edky.. jsou uvedeny naměrené hodnoty v tabulkách, jejich kore|ace v grafech,
s|oupcovych grafech, s komentári, stanovení statistické vyznamnosti (d|e Statistica 9.0) (31
stran)
Nás|eduje diskuse, Ve které jsou porovnávány |iterární Údaje s v s|edky vyzkumu V rámci
diplomové práce studentky, včetně snahy o interpretaci vfs|edkťt. (3.5 stran).
Závěr ve formě jedné strany s odstavci, které zretelně charakterizují jednot|ivé fáze vfzkumu.
Vhodnf biomarkrem je 6.desaturáza, která má prokazate|né protektivní vlastnosti a mě|a by
b t dá|e studována.
V seznamu pouŽité |iteratury je 39 citací. Mnohé jsou citovány z internetu.
Pak nás|edují prí|ohy (22 stran).

1' Práce sp|nuje stanovené cí|e zadání.
2, Literární preh|ed tak s|oŽité tématiky je velmi obtíŽny a je často nerešite|n1/m

prob|émem, ke kterému názoru se priklonit (napr. hypertenze se v1iznamně podí|í na
diabetické retinopatii. To já si ani nemys|ím). RovněŽ citace nejsou vždy zce|a presné
_ některé začínají názvem č|ánku, a jména autorťr nejsou v predepsané formě. Také
citaci z Wikipedie bych nezvolil.

3' V obsahové správnosti by se da|y na|ézt rŮznice, často však nepodstatné.. Snad jen
v ang|icko-českém slovníku _ játra mají prav1i a |evyi lalok (a nikoliv |a|ťlček), common
hepatic duct _ neníjaterní Ží|a nybrŽ spo|ečnyi Ž|učov1i v1ivod jater. V češtině jsou
chybně pouŽity některé pňed|oŽky. V češtině se jiŽ diabetes normá|ně sk|onuje, a|e ve
vyrazu diabetes mel|itus se jedná o tvar nesklonny'

4. Zhodnotí vedoucí práce. Mně osobně metodika ivfsledky zauja|y"
5' Práce je kva|itní a dostatečně zpracovaná, obsahující mnoŽství získanfch dat a jejich

interpretaci. odpovídá kritériím dip|omové práce.



V práci bych chtě| vyzdvihnout nejen to ve|iké mnoŽství dat, jejich zpracování a nakonec
interpretaci, a|e také diskusi, ve které se studentka nebá|a vlastní názory na vyisledky svého
vy/zkum u.

Práci hodnotím známkou - dvě (2)

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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