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OPONENTSKÝ POSUDOK 

na dizertačnú prácu Mgr. Antonína Ambroža: 

“Vliv znečištěného ovzduší na biomarkery oxidačního poškození u novorozenců” 

 

Kvalita životného prostredia sa významnou miera podieľa na incidencii mnohých 

civilizačných ochorení, vrátane rakoviny.  Znečisťovanie životného prostredia v dôsledku 

antropogénnych aktivít neustále stúpa a predstavuje celosvetový problém. Znečistené 

ovzdušie môže byť významným rizikovým faktorom taktiež pre zdravý prenatálny vývoj 

dieťaťa. Zvolená téma predkladanej dizertačnej práce je preto vysoko aktuálna. V práci sa 

autor zameriaval hlavne na oxidačný stres, ktorý sa považuje za jeden z hlavných 

mechanizmov negatívneho pôsobenia polutantov na ľudský organizmus. Práca bola 

vypracovaná na Oddelení genetickej toxikológie a nanotoxikológie ÚEM AVČR. Toto 

pracovisko má bohaté skúsenosti v oblasti monitorovania kvality ovzdušia a jeho vplyvu na 

ľudské zdravie a patrí k renomovaným výskumným pracoviskám v tejto oblasti nielen doma, 

ale aj v zahraničí. 

Nosnou časťou predkladanej dizertačnej práce je 5 pôvodných vedeckých publikácii 

(priemerný IF 3,152), kde sú prezentované a diskutované získané dáta z tejto populačnej 

štúdie. Práce boli citované viac ako 65-krát. Dizertačná práca samotná je spracovaná na 80 

stranách a je delená obvyklým spôsobom.  Je písaná zrozumiteľne, text je delený na tématické 

okruhy, ktorým sa autor venoval vo svojej experimentálnej práci. Text je vhodne doplnený o 

prehľadné tabuľky, názorné obrázky a schémy. Ciele práce sú definované jasne a logicky 

nadväzujú na literárny úvod. Polulačná štúdia bola schválená príslušnou Etickou komisiou, jej 

účastníčky boli informované o jej cieľoch a podpísali informovaný súhlas. Voľba 

analytických metód bola adekvátna na dosiahnutie vytýčených cieľov. Veľmi dôležitou 

súčasťou dizertačnej práce bola dôkladná štatistická analýza získaných výsledkov. 

V kapitole Výsledky autor prehľadne popisuje výsledky, ktoré získal a vyzdvihuje 

najvýznamnejšie z nich. Merania kvality ovzdušia ukázali vysoký nárast znečistenia (PM2.5 a 

organických látok) počas zimného vykurovacieho obdobia nielen v lokalite Karviná, ktorá 

bola vybraná do štúdie ako oblasť s vysokým znečistením ovzdušia, ale aj v kontrolnej 

lokalite - České Budejovice. Paradoxne, v Českých Budejoviciach bol zistený vyšší nárast 

znečistenia ovzdušia v zimnom období oproti letu (viac ako 3-násobné zvýšenie PM2.5) ako v 

Karvinej (2-násobný nárast PM2.5).  Vo všeobecnosti bolo znečistenie ovzdušia v Karvinej 

podstatne vyššie v porovnaní s Českými Budejovicami. Merania kvality ovzdušia počas  

realizácie  štúdie  (roky 2013 – 2014)  jednoznačne   preukázali  výrazné  prekročenie  

imisných  limitov v oboch  lokalitách  počas väčšiny sledovaných mesiacov.  
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Výsledky dizertačnej práce potvrdili pracovnú hypotézu o negatívnom vplyve vysokej 

koncentrácie polutantov v ovzduší na prenatálny vývoj dieťaťa. V Karvinej sa u 

novorodencov namerali zvýšené hladiny oxidačných poškodení DNA (zimné obdobie) a DNA 

aduktov (zima a leto).  Podobný trend sa pozoroval aj v prípade peroxidácie lipidov. 

Multifaktoriálne analýza ukázala, že kým dospelý jedinec sa vie relatívne dobre adaptovať na 

znečistené prostredie, vyvíjajúci sa plod reaguje na zvýšený výskyt polutantov oveľa 

citlivejšie. Práca prináša cenné poznatky pre následné epidemiologické štúdie zamerané na 

ochranu ľudského zdravia a zlepšovania kvality životného prostredia.   

K práci nemám zásadne výhrady alebo pripomienky, nakoľko výsledky už boli publikované v 

renomovaných CC časopisoch, a teda prešli prísnym oponentským konaním. Mám však 

niekoľko otázok/námetov do diskusie: 

 

1. Autor  v práci uvádza,  že podľa jeho prieskumu bolo do mája  roku 2020 publikovaných v 

databáze PubMeD okolo 1539 vedeckých prác, ktoré sa venovali prenatalne expozícii 

znečisteným ovzduším. V práci autor cituje 187 literárnych odkazov, z ktorých je však iba 

približne 14% z obdobia posledných 5 rokov (2016 - 2020). Nakoľko problematika riešená v 

rámci dizertačnej práce je vysoko aktuálna, predpokladala by som, že autor bude citovať viac 

prác z obdobia posledných 5 rokov. Ako autor vysvetlí túto skutočnosť? 

 

2. Štatistická analýza ukázala paradoxne vyššiu hladinu oxidačných poškodení DNA u 

novorodencov z Českých Budejovíc  v letnom období (priemer + SD:4.68 + 1.44 vs. 4.23 + 

1.51 nmol 8-oxodG/mmol kreatinin; P < 0.05). Podľa autora príčinou tohto neočakávaného 

výsledku by mohlo byť aplikácia lokálnej anestézy. Pri celkovej anesteze (cisársky rez) sa 

však zvýšenie hladiny oxidačných poškodení nepozorovalo. (Multivariátní regresní analýza 

ukázala, že peroxidace lipidů u novorozenců z ČB byla významně nižší po císařském řezu v 

celkové anestezii (OR = 0.40; 0.21 – 0.77; P <0.01) a významně vyšší u vaginálního porodu s 

použitím lokální anestezie.) Opačný výsledok, zvýšená hladina peroxidácie lipidov sa 

pozoroval po cisárskom reze u žien z Karvinej, nie však v prípade lokálnej anestézy. (V 

případě karvinských novorozenců byla peroxidace lipidů vyšší po císařském řezu (OR = 3.67; 

1.15 – 11.77; P <0.05) s použitím spinální anestezie a dále ve spojení s expozicí B[a]P (OR = 

1.22; 1.02 – 1.46; P < 0.05)). Ako si autor vysvetluje tieto protichodné zistenia? Čo môže byť 

príčinou? 

 

3. Na obrázku  4 a 5 sú zobrazené priemerné hladiny koncentrácie PM2.5 a BaP podľa 

jednotlivých mesiacov. Aké boli hladiny poškodení (DNA-adukty, 8-oxodG a 15-F2t-IsoP) u 

novorodencov v týchto mesiacoch? Korelovali hodnoty s hladinou polutantov?  
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4. Ako si vysvetlujete vaše zistenie, že: “S expozicí PM2.5 u matek byla také spojena vyšší 

pravděpodobnost zvýšených hladin 8-oxodG u novorozených dívek (str. 48, posledný riadok) 

a neskôr: “Obdobně pak s expozicí B[a]P u matek byla spojena i vyšší pravděpodobnost 

zvýšených hladin 8-oxodG u novorozených dívek (Tab. 10).”? Ako by ste vysvetlili rozdiely 

v hladinách poškodení v závislosti od pohlavia dieťaťa? Stretli ste sa v literature s podobnými 

zisteniami? 

 

5. Výsledky prezentované v dizertačnej práci pochádzajú z rokov 2013 – 2014. Potvrdili 

sa/boli doplnené výsledky získané v tejto štúdii s dátami z iných populačných štúdií 

realizovanými na vašom pracovisku? Prípadne sa realizovali obdobné merania v daných 

lokalitách v neskoršom období napr. roky 2016 – 2017? Sledoval sa napr. zdravotný stav 

týchto novorodencov? Mali získané výsledky tejto štúdie praktické využitie? Boli 

akceptované kompetentnými autoritami a prispeli k zlepšeniu ovzdušia v oboch lokalitách 

alebo aspoň v lokalite Karviná? 

 

6. Formálna pripomienka. I keď školiteľ popísal príspevok doktoranda v jednotlivých 

publikáciách, myslím si, že názornejšie by bolo, ak by bol podiel doktoranda na jednotlivých 

publikáciách vyjadrený v percentách.  

 

   

Záver: Dizertačná práca Mgr. Antonína Ambroža prináša cenné výsledky, ktoré nájdu 

uplatnenie v oblasti ochrany ľudského zdravia a kvality životného prostredia. Doktorand 

splnil všetky vytýčené ciele dizertačnej práce, ukázal, že vie pracovať s odbornou literatúrou a 

ovláda rôzne molekulárno-genetické a analytické metódy. Ako autor, resp. spoluautor 

viacerých vedeckých publikácií doktorand ukázal teoretickú a praktickú pripravenosť na 

samostatnú vedeckú dráhu. Na základe týchto skutočností navrhujem, aby dizertačná práca 

Mgr. Antonína Ambroža bola prijatá k obhajobe a po jej úspešnom obhájení mu bol udelený 

akademický titul „philosophiae doctor“ v študijnom odbore molekulární a buněčná biologie, 

genetika a virologie. 

 

 

 

 

 

Bratislava, 5. augusta 2020      RNDr. Alena Gábelová, CSc. 


