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Autorka předkládá k obhajobě přepracovanou a rozšířenou diplomovou práci s názvem Polymorfismus 

rs1801282 v genu PPARγ ve vztahu ke koncentraci a složení mastných kyselin u českých adolescentů. Práce 

vedená školitelkou RNDr. Markétou Vaňkovou, Ph.D. byla vypracována na Endokrinologickém ústavu v Praze, 

renomovaném a kvalitním pracovišti. Téma diplomové práce je aktuální a významné, vhodně zvolené. Jde o 

složitější a komplexnější téma, nicméně zpracovatelné pro kvalitní diplomovou práci. Cíle práce jsou dobře a jasně 

stanovené a jsou splnitelné.  

Pro vypracování diplomové práce bylo třeba zvládnout široké spektrum dovedností od laboratorní praxe 

po statistické vyhodnocení, práce obsahuje data sebraná z celé republiky, což muselo klást poměrně velké 

organizační nároky. Diplomová práce je členěna a zpracována přehledně, opět oceňuji absolutní absenci překlepů. 

Jednotlivé kapitoly práce na sebe logicky navazují, v textu jsou uváděny odkazy na jednotlivé výstupy, tabulky 

apod., proto se v ní lze dobře orientovat. 

Literární přehled pojímá téma komplexně, oproti minulé verzi byl ještě více rozšířen (nicméně i 

v předchozí verzi byl uspokojivě zpracován). Autorka cituje množství literatury včetně recentní, doplnila i několik 

dalších, velice vhodných a názorných obrázků, které pomáhají čtenáři v pochopení poměrně složitého tématu.  

Kapitola „Metodika“ je zpracována kvalitně včetně detailního  a srozumitelného vysvětlení použitých 

laboratorních metod a statistických analýz. Jen u skóre hladu, restrikce a disinhibice stále není uvedeno, v jaké 

škále jsou hodnoceny – nicméně data týkající se těchto parametrů jsou dále v práci vysvětleny a uvedeny tak, aby 

byly pochopitelné. V celkovém kontextu přepracované verze diplomové práce považuji toto za minoritní výtku, 

protože neovlivňují informativnost a srozumitelnost hlavních výstupů práce.  

Autorka zpracovala velice obsáhlý soubor jedinců, což je jednoznačné pozitivum diplomové práce. 

Získané výsledky jsou tedy validní a statisticky významné. Navíc je práce provedena na skupině adolescentů, což 

je velice důležitý fakt. Jak autorka uvádí, existuje dosud málo studií týkajících se zkoumaného polymorfismu 

prováděných v této věkové skupině, přestože právě v mladším věku je možná účinnější a lépe cílená prevence.  
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Kapitoly „Výsledky“ a „Diskuze“ byly významně rozšířeny a přepracovány. V přepracované verzi autorka 

správně popisuje a shrnuje hlavní a nejdůležitější výstupy práce a v kapitole „Diskuze“ je přehledně srovnává s 

publikovanými studiemi. Obě kapitoly jsou nyní srozumitelné a jasně definují nejvýznamnější zjištěná fakta. U 

výsledků dvoufaktorové ANOVA analýzy je škoda, že jsou uvedeny jen grafy statisticky významných výstupů. 

V závěru práce mohla autorka ještě více zdůraznit nejvýznamnější výstupy práce a diskutovat jejich možný 

klinický přínos.  

Uvedená použitá literatura je velice obsáhlá, je uvedeno i mnoho recentních zdrojů, což dokládá 

aktuálnost tématu. Internetové zdroje jsou dobře a správně citovány.       

V rámci diplomové práce bylo získáno několik významných zjištění a výsledků, které jsou příspěvkem k 

epidemiologickým datům pro široké spektrum oborů týkající se dětské obezity. Nejzajímavějším výstupem je 

bezesporu fakt, že nebyl zjištěn vliv zkoumaného polymorfismu rs1801282 v genu PPARγ na antropometrické 

charakteristiky jedinců. Na konkrétní biochemické hodnoty, které mohou hrát roli v pozdějším rozvoji zdravotních 

komplikací (zejm. diabetes mellitus), ale již vliv má, a tyto faktory jsou pravděpodobně vnějšími vlivy hůře nebo 

vůbec ovlivnitelné. Byla také prokázána korelace mezi zkoumaným polymorfismem a hladinami 

polynenasycených mastných kyselin u obézních chlapců. Ukazuje se tak, že jsou již v této věkové skupině některé 

klinicky významné charakteristiky a biochemické hodnoty související se zkoumaným polymorfismem, které 

mohou mít zásadní vliv na pozdější rozvoj zdravotních komplikací, což je velice důležité zjištění.  

Závěr 

Na předložené diplomové práci oceňuji aktuálnost a složitost zvoleného tématu a komplexní víceoborový 

přístup. Autorka zvládla potřebné laboratorní metody a statistické zpracování, provedla sběr dat a genotypizaci 

velice početného souboru. Velikost zpracovaného souboru, výběr studované skupiny a množství získaných dat 

hodnotím jako nadprůměrné. Získané výsledky jsou velice zajímavé a významné, mají publikační potenciál a 

naznačují směr, kterým by se výzkum této oblasti mohl dál zaměřit. Předložená přepracovaná diplomová práce 

Bc. Mileny Hovhannisyan jednoznačně splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a rozhodně ji doporučuji 

k obhajobě. 
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