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Oponentskf posudek

na diplomovou práci Bc. Petra Laštovičky
Stanovení aktivit desaturáz a e|ongázv EDTA plazmě diabetikri

Piedložená diplomová práce Bc. PetÍa Lastovičky shmuje vfsledky jeho vjzkumné ptáce o ltztazich mezi
enzqy' mastrrfmi kyselinami a glykovanfm hemoglobinem u pacienti s onemocněním diabetes mellitus
s cílem rozšíiení poznatkri o patogenezi a změnách metabolickfch pochodri pŤi tomto onemocnění. V1fběr
metodiky se jeví správn;f jak pro pŤípralu vzorkri a anďytické zpracovéni' tak pro věrohodnost
statistického vyhodnocení'

I. Aktuálnost zvo|eného tématu
Téma diplomové práce bylo zvoleno s ohledem na systematické studium biochemické problematiky
náročněj šími vícerozměrn.'.Ími statistickfmi metodami' ProtoŽe prací s problematikou desaturr2 a e|ongáz
není v literatďe mnoho, jeví se toto téma pŤínosem k pokroku v diagnostickém odvětví medicíny a
aktuálnost zvoleného tématu sejeví proto z biochemického a lékďského hlediska nespomrí.

II. Konkrétní dosažené vfsled\y a nové poznatky
V oblasti monitoroviírrí pruběhu onemocnění diabetes mellitus mohou pŤispět zde dosažené vjsledky
k objasnění patogeneticklch mechanizmri a metabolick1|ch znén. Za užiteěné poznatky z této diplomové
prace je tŤeba považovat nasledující naměiené, statisticky r'yhodnocené a prokiázané závéry,:
1 . Bylo analyzováno 3 1 vzorlď EDTA plazmy' z toho 1 5 od stŤedně nemocnfch ďabetikri' 10 od těžce
nemocnjch diabetikri a 6 od zďravych osob. Pak tenkowstvou chromatogrďrí zkaždého vzorku 5

lipidickfch tŤíd a po derivatizaci a GC ana|yze byla získrána data o zastoupení mastnfch kyselin ve
tŤídách.
2. Byly vypoěteny Pearsonovy korelační koeficienty mezi lipidními enzymy a ostatními parametry.
3. Vedle korelací byly sledovríny aktivibrí indexy enz5nnri tŤí skupin pacientri od všech lipidiclcjch tiíd.
4' U indexu 9-desaturázy se jeví vrstva mastrrjch kyselin a index dvojnásobn;/ u stŤedně nemocnjch,
zatímco 1.Snásobek u zdravfch.
5. Index 9-desaturiízy je pouŽitelnf ke kontrole pruběhu diabetu.
6. U 5desaturr2y lze v3rŽít vrstvy PL, TG a CE pro záshyt aPL a CE pro kontrolu pruběhu diabetu.
7 . 6-desaturr2a se jeví slibn;fm nrástrojem diagnostiky diabetu.
8' Elongaza vykazuje vyšší aktivitu u zdral$ch, proto lze její aktivitu využít v diagnostice.

III. Zhodnocení rovně zpracování disertace
Po obsahové str nce má disertační práce díky ntíročněj šímu chemometrickému vyhodnocení dat velice
solidní profesionální uroveř' je psrína pŤehledně a nemá nevysvětlenjch míst. Je tŤeba si uvědomit, že jde
o modemě, počítačově pojaté naročnějši zpracovini pŤitom značného objemu biochemickfch dat (na
diplomku neryykle velikf objem analytické práce), které využitím pokročilé vícerozměmé statistické
analjzy poskytuj í zcela rigorontí, a proto vynikající vjsledky' vhodné k okamžitému publikování.
Následné dotazy k metodice jsou spíše editačního charakteru k nríslednému publikovríní a měly by
podnítit autora o dodateěné vysvětlení v prézentaci pŤi obhajobě:

1. Korelaění matice v sw STATISTICA umožřuje test statistické v1fznamnosti Pearsonova r (tiskne

ěerveně), mohlo by1 proto i zde.
2. Nezávislou metodou vriči PCA je Anallza shlukri CLU. Do následné publikace dodejte určitě

dvojgrafy, a to ke grafu komponentrrích vah pŤidat dendrogram znakri a k rozptylovému ďagramu
komponentního skÓre pŤidat dendrogram objekt ' U obhajoby vysvětlete rozďl podstaty obou
metod, PCA a CLU. Vedou dendrogramy ke stejn;/m závěrum jako PCA a proč?

Lze,lzavÍít' že téma a statisticlo.i zprisob zpracovríní dizertace jsou zÍračně obtížné, práce objevná a

určitě splnila vytyčené cile. ZÍídka se u našich studentú setkávrám s takto obtíŽnjm chemometricklm a

navíc Zcela Samostatnym zpracov áním ' Zvláště,kdyŽvyuky vícetozměrné statistické ana|yzy je u

nás jako šďránu. ProtoŽe vícerozměmou statistickou analfzu ve$ch databazi softwarem STATISTICA
ovládá na fakultě pouze několik jednotlivcri je ziejmé, že diplomant pracoval v počítačovém vyhodnoceni
dat zcela samostatně' a má proto v tomto směru m j obdiv.



Po form lní strdnce jde o vjtečnou grafickou i textovou prezentaci, i když čemé pozadí obrrízkri je
nezlyk|é a vědeck1/ ěasopis ho asi nevezme.

IY. Závér oponentského posudku
Po pŤeětení diplomové práce jsem došel k závěru, že autor pfudveď obrovskf objem poctivé
experimentáhí práce analytického a biochemického charakteru, vhodně zvolil i aplikoval nráročné
statistické metody zpracování dat a doše1 k pŤesvěděivlm a prakticky vnržitelnjm vfsledkrim. Závěry
prace jsou, podle mého niízoru, věrohodné a adekvátní získanjm vfsledkum. Diplomovou pníci nal'rhuji
na zvliáštní ocenění na fakultě nebo ji pŤihlásit do soutěže o nejlepší diplomovou prríci v republice. Práce
má velk;f vt.iznam pro rozvoj biochemicko-arral1tického vjzkumu na katedŤe a hodnotím ji jednoznačně
Zuímkou

vyborně.

V Pardubicích 12. května20|| Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
Katedra analvtické chemie


