
Hodnocení diplomové práce Bc. Petra Laštovičky

,,Stanovení aktivit desaturáz a e|ongáz v EDTA plazmě diabetikri..

Bc. Petr Laštovička vypracoval diplomovou práci na KatedŤe biologickych a
biochemickych věd FCHT UPa. Ke své diplomové práci pŤistupoval velmi zodpovědně,
aktivně prostudoval teorii afyziologii diabetu a samostatně Ťešil experimentální i interpretační
aspekty zadání. Během experimentální práce Ťešil problematiku ripravy a frakcionace vzorkťr
EDTA plazmy pomocí chromatografie na tenké vrstvě a stanovení obsahu mastn;ich kyselin
v jednotlivych lipidov;ich frakcích pomocí plynové chromatografie. Experimentální práce
včetně obsluhy plynového chromatografu ,,Agilent Technologies 7890A System.. zvláď| velmi
rychle a pracoval zce|a samostatně.

Tématu ana|yzy mastnych kyselin v EDTA plazmě diabetikťr se diplomant věnoval rok
a pril, komplexně zpracoval a ana|yzoval celkem 31 pacientskÝ9h vzorkťr EDTA p|azmy a
dalších 10 standardních a poolovych směsí EDTA p|azmy. Uspěšně zvlád| i metodiku
vícetozměrné statistické analyzy velk;fch databází softwarem ,,STATISTICA.., což mu
umoŽnilo získání velmi zajímavych korelací, které prozatím nebyly v literatuŤe takto detailně
popsány. Jejich konkrétní diagnostické využiti bude ještě velmi dlouho ověŤováno, ale na
zákIadě jeho poznatkti je možné již nyní konstatovat, že hodnoty aktivit de1ta-6. a de1ta-9-
desaturáz ve frakci volnych mastnych kyselin a triacylglycerolri jsou diagnosticky velmi
vyznamné avmožřují jak screeningovy záchyneléčeného diabetu2, tak i sledování činnosti
léčby diabetikri typu 2 antiďiabetiky, resp. změnou Životního stylu.

Teoretické informace diplomant čerpal celkem ze 33 literárních zdrojri, pŤevážně
zahraniěních, inťormace z nich použil i v diskusi vysledkri, která má qibornou odbornou
riroveř. Je moŽné konstatovat, že vysledky korelují s kvalitou léčby diabetik a cely
analyicky postup umožřuje kvantifikaci změn lipidového metabolizmu mezí zdravou a
nemocnymi skupinami. Nálezy tykající se závislosti aktivity jaterních desaturačních enzym
na míŤe onemocnění diabetem 2 povaŽuji Za vyznamné a doporučuji tyto vysledky k
publikování. Další korelace jsou rovněŽ zajimavé a jejich vyznarnbude i nadále studován.

Vzhledem k získání vědecky vyznamnych qfsledk , které vykazqí odbornou i
publikační prioritu navrhuji tuto diplomovou práci k ocenění Studentskou cenou rektora II.
stupně. ocenění qiše uvedenou cenou navrhuje i konzultantka této diplomové práce MUDr.
Vladimí r a Mužáková. Ph. D.

Práci doporučuji k obhajobě, protože splĎuje všechny formální poŽadavky
kladené na její vypracování a pňedloženou práci hodnotím známkou
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