
Hodnocení bakaláňské práce Lucie Kloboukové

,,Metabolickf syndrom' pato geneza, fyziologické projevy, diagnostika a

léčba..

Studentka Lucie Klobouková vypracovala bakaláŤskou práci na KatedŤe biologickfch
a biochemick;ich věd FCHT UPa. Prostudova|arozsríhl;i soubor 51 odborn;ich publikací,
z toho bylo ale pouze 9 cizojazyčn;ich. Je zŤejmé, Že studentka upŤednostnila českou a
slovenskou odbornou literaturu, pŤiěem Ž a|e hlavní odborny vyzkum v této oblasti probíhá
v anglosasském a americkém teritoriu. Mohu konstatovat, Že obecné poznatky o patogenezi a
ffziologii metabolického syndromu jsou popsány správně, diagnostika ale není na současné
odborné rovni, chybí mi aplikace genetick;ich a molekulárních metod, které odhalují
podstatu vzniku metabolického syndromu. Léčba je jižpopsána na souěasné odborné rovni.
otánka: Kde je využivána metodika PCR (polymeránováÍetězová reakce) pŤi studiu vzniku
metabolického syndromu.

V práci jsou pŤehledně shrnuty poznatky o metabolickém syndromu od jeho
historického qivoje, pŤes jeho četné deťrnice (dle WHo, IDF, EASD...), vysky ú po
fyziologické projevy. Z projevťr se obšírněji zaměŤila na ,,civiLizaění,, projevy, tedy na obezitu
a její typy a s tím souvisejícíinzu|inovou rezistenci a diabetes mellitus 2. typu. Dále popsala
problematiku hypertenze a dyslipidémií ve spojení s metabolick;im syndromem. okrajově byl
zmíněn i vyznam nasycenych volnych mastnych kyselin a desaturačních enzymri, které jsou
ale v souěasnosti povaŽovány za hlavní lipotoxické agens pŤi vyvoji metabolického
syndromu. Rovněž zde chybí i popis patogenetick;fch molekulárních dějri probíhajících
v buřce jedincri postiženych metabolick;fm syndromem, které jsou v současnosti ve1mi
intenzivně studo v ány a publikovarry.

Dalším bodem byl popis léčby metabolického syndromu, která Se neprovádí
komplexně, ale spíše se zaměŤuje na potlačení jednotlivfch projev a na stabilizaci
jednotlivych krevních parametru. Tato ěást prác e je zpracována velice pečlivě; u jednotliv;fch
skupin farmak je popsán ričinek a jejich vhodnost použití. S léčbou souvisí i prevence' která
zahrnuje pŤedevším rípravu životního stylu.

BakaláŤka obsďr celé práce shrnula v závěru. Vzhledem k tomu, že opomenula
vysvětlení lipotoxicity mastnych kyselin na molekulární rirovni a nepopsala jejich zásadní vliv
na vznik ínzulinové rezistence není celkov;i popis diagnostiky metabolického syndromu
komplexní a bakalaŤská práce se zde b|íží obecné kompilaci. Místy se objevují pŤeklepy, které
p sobí rušívě hlavně v kapitole ,,Čerp ané zďrojeoo, kterou bych nazvaljako obvykle' -s"'.'u-
1iteratury... Mám dotaz: jak souvisí ,,Lyrici a epici klasické periody se stearoyl.CoA
desatlxázou? (str. 46,IiteraturaPOUDYAL ,,20111) a jakf je vzorec ?.linolenic acid (str.46,
literatura POUYD AL...2012).

Práci doporučuji k obhajobě, protože splřuje všechny formální požadavky
kladené na její vypracování a pŤedloženou práci hodnotím známkou

Alexandeí Čegan,V Pardubicích 25. ěewence 2012

,, velmi dobŤe ..
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