
Oponentsk'/ posudek

Bc. Aneta Kochová: Ana|,/za profl|u mastn1ích kyseIin v p|azmě nemocn1ích s akutním koronárním

syndromem

Dip|omová práce Anety Kochové se zab1Ívá stanovením vyšších mastn}ich kyselin v p|azmě

pacient s akutním koronárním syndromem a dobrovoln../ch dárcťr krve. Práce je pĚehIedně členěna,

obsahuje 59 stran textu, 2]. stran pĚí|oh, 15 obrázk a 1.0 tabu|ek. V teoretické části se autorka zabyvá

problematlkou metabo|ismu lipidŮ a aterosk|erÓzy. Dá|e je teoretická část věnována tenkovrstvé a

p|ynové chromatografil.

Experimentá|ní i v'/sledková část dip|omové práce jsou vedeny formá|ně pĚeh|edně a svědčí o

ve|kém objemu práce, která by|a experimentá|ně provedena. Po jazykové stránce je práce na dobré

rovni.

K práci mám některé pĚipomínky.

V teoretické části se zab1Íváte pĚibližně na pěti stranách tenkovrstvou a p|ynovou chromatografií.

Většinou se jedná o učebnicové pojetí, prakticky vycházíte z učebnice Kloudy a spo|. Místo toho by

by|o cennější uvést možnosti stanovení mastn1Ích kyselin v biologíckém materiálu, porovnat metody

a uvést v./hody či nevrihody dané metody. Napiík|ad v dnešní době existují modernější a rychlejší

metody separace jednotIiv./ch frakcí lipid než je tenkovrstvá chromatografie. Mrjžete uvést které?

Ve v1ísledkové části uvádíte, že do studie bylo zahrnuto 21' zdravych dobrovoln1Ích dárcŮ krve ve věku

40-63 let. Domníváte se, že Iidé ve věku 40-63 Iet jsou zdraví? Lepší je pojem kontro|ní skupina.

Mťržete uvést, proč u kontrolní skupiny neby|y stanoveny koncentrace lL-6?

Pro porovnání koncentrací jednot|iv'/ch mastn1í'ch kyse|in mezi pacienty a kontro|ní skupinou

používáte Student v t-test, testova|a jste norma|itu? Uvádíte, že pro statistické ana|1izy jste používa|a

statistick software STAT|ST|CA, v. 7, je tomu opravdu tak? Uníverzita Pardubice má k dispozíci verzi

].0. Neuvádíte verzi statistického programu QCExpert. Proč jste si pro kore|ace zvo|i|a vícerozměrné

pr zkumové techniky, metodu h|avních komponent a klasifikační analrizu? očekáva| bych, že student

se zák|adníznaIostí statistiky by volil Pearsonovu nebo Spearmanovu kore|aci.

V pĚí|oze (neuvěĚíte|n'/ch 21 stran) uvádíte tabu|ky s v'/s|edky, které spíše patií do laboratorního

deníku a ne do dip|omové práce. Navíc je záhadou vaše značení pacient a dobrovoln1Ích dárc krve.

Proč nejsou pacienti napĚíklad označeni P1-P29 a dárci krve D1-D2].?
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