
Errata 

1) Str. 14, Kapitola 3.4. Polymorfizmus rs1801282 v genu pro PPARγ2 

Chybně: Epidemiologicky nejvýznamnějším polymorfismem v genu pro PPARγ2 je 

rs1801282 v kodonu 12 v exonu B. Transkript, v kterém se tento polymorfismus projeví, je 

NM_015869.5. Jedná se o jednonukleotidový polymorfismus se záměnou prolinu (CCA) za 

alanin (GCA) v N-terminální oblasti v A/B doméně s AF-1. 

Správně: Epidemiologicky nejvýznamnějším polymorfismem v genu pro PPARγ2 je 

rs1801282 v kodonu 12 v exonu B, kde je dle transkriptu NM_015869.5 záměna prolinu 

(CCA) za alanin (GCA). Jedná se o jednonukleotidový polymorfismus v N-terminální 

oblasti v A/B doméně s AF-1. 

2) Str. 24, Obrázek  

Chybně: Obrázek 123 Posloupnost transkripčních faktorů v průběhu adipogeneze. 

Správně: Obrázek 13 Posloupnost transkripčních faktorů v průběhu adipogeneze 

3) Str. 26, Tabulka 2 Kritéria diagnostiky metabolického syndromu podle standardů IDF 

Chybně: HDL-cholesterol <1,03 mmol/l u mužů / 1,29♀/ mmol /l nebo léčba dyslipidémie. 

Oprava: HDL-cholesterol <1,03 mmol/l u mužů / 1,29 mmol /l u žen nebo léčba 

dyslipidémie. 

4) Str. 33, Kapitola 5.3. Dotazník jídelních zvyklostí 

Chybně: Skóre hladu popisuje vnímavost jedince vůči pocitu hladu. Skóre restrikce 

vyjadřuje míru aktivního sebeovládání jedince ve stravování. Skóre dysinhibice vyjadřuje 

ztrátu zábran jedince v příjmu potravy. 

Správně: Skóre hladu popisuje vnímavost jedince vůči pocitu hladu, tzn. čím vyšší hodnota, 

tím větší pocit hladu (rozmezí 1-13). Skóre restrikce vyjadřuje míru aktivního sebeovládání 

jedince ve stravování, tzn. čím vyšší hodnota, tím vyšší míra sebeovládání (rozmezí 0-21). 

Skóre dysinhibice vyjadřuje ztrátu zábran jedince v příjmu potravy, tzn. čím vyšší hodnota, 

tím vyšší neschopnost/neochota ukončit konzumaci při pocitu nasycení (rozmezí 0-16). 



5) Str. 34, Obrázek  

Chybně: Obrázek 13 Princip metody Real-time PCR  

Správně: Obrázek 14 Princip metody Real-time PCR 

6) Str. 41, Kapitola 6.2. Analýza rozptylu, 3. odstavec   

Chybně: Chlapci měli vyšší příjem všech složek stravy (sacharidy, tuky, proteiny, tuk 

vápník, vláknina). U dívek bylo poměrně vyšší zastoupení proteinů ve stravě. 

Správně: Chlapci měli vyšší příjem všech složek stravy v gramech (sacharidy, tuky, 

proteiny, vápník, vláknina). U chlapců bylo procentuálně vyšší zastoupení proteinů ve 

stravě. 

7) Str. 45, Kapitola 6.2. Analýza rozptylu, 2. odstavec 

Chybně: Tito probandi měli ve stravě vyšší zastoupení proteinů.  

Správně: Tito probandi měli ve stravě vyšší procentuální zastoupení proteinů. 

8) Str. 54-55, Obrázek 16 a 17 

Chybně: Popis osy PL a TG ω3 v %. 

Správně: Popis osy PL a TG ω3 v mol.%. 

 


