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Tématem práce je gestační diabetes mellitus (GDM), který v současné době postihuje až 
pětinu všech těhotenství. Tyto ženy mají následně zvýšené riziko rozvoje prediabetu, diabetu 
2. typu a dalších složek tzv. metabolického syndromu. Práce se zabývá velmi zajímavými 
aspekty – časnými antropometrickými a metabolickými odlišnostmi těchto žen od zdravých 
žen bez anamnézy gestačního diabetu, včetně rozdílů ve stravovacích zvyklostech. Součástí 
práce bylo také hledání asociace jednoho z kandidátních genů pro zvýšené riziko GDM.  
 
Práce má jasnou a přehlednou strukturu. V podrobném teoretickém úvodu byly rozvedeny 
nejnovější poznatky o rizikových faktorech a patofyziologii GDM a jeho rizicích pro matku a 
plod. Autorka také rozebrala příčiny zvýšeného výskytu GDM v současné populaci těhotných 
žen a novinky v jeho screeningu a diagnostice. Ve vlastní autorské práci jsou dobře a 
srozumitelně formulovány hypotézy, cíle práce a použité metody. Výsledky byly přehledně 
zpracovány v textu, grafech a tabulkách.  
 
V úvodní teoretické části se autorka dopustila některých nepřesností. Na str. 10 je u DM 1. 
typu uvedeno, že se jen výjimečně rozvíjí až v dospělosti, ve skutečnosti se jedná až o 
polovinu případů. Na str. 13 je zvýšená citlivost na inzulin v I. trimestru těhotenství dávána 
do souvislosti zejména s lipogenezí de novo. Lipogenezí de novo se však tvoří pouze menšina 
tukových zásob, většina je tvořena z tuků přijatých stravou, což je rovněž stimulováno 
inzulinem. Na str. 14 je adiponektin dáván do souvislosti se sníženým účinkem inzulinu, na 
str. 15 je poté zcela správně uvedena jeho negativní asociace s inzulinovou rezistencí. Na str. 
16 je nadměrný růst plodu dáván do souvislosti s hyperinzulinémií a hyperglykémií v časné 
fázi gravidity. Akcelerace růstu plodu (a rozvoj tzv. diabetické fetopatie) pod vlivem těchto 
faktorů je však spíše problematikou druhé poloviny těhotenství. Na str. 18 jsou u metodiky 
OGTT zmíněny odběry moči, které se v současné době již neprovádí. Na str. 19 je u studie 
HAPO z roku 2008 uvedeno, že zkoumala vliv hyperglykémie, které nespadaly do tehdy 
platných kritérií GDM. Ve skutečnosti byly do studie zařazeny těhotné ženy, jejichž výsledky 
OGTT nesplňovaly kritéria zjevného diabetu – proto jsou poznatky z této studie vysoce 



ceněny a staly se podkladem pro změnu diagnostických kritérií. Na str. 24 jsou jako zdroj 
nasycených mastných kyselin uvedeny pouze živočišné tuky. V současné době jsou jejich 
významným zdrojem také tropické oleje a tuky, které jsou součástí řady potravinářských 
výrobků a jejich role bývá opomíjena. U polynenasycených mastných kyselin autorka používá 
zastaralé označení omega 3, 6 – správně n-3, 6 atd. Tekuté oleje nejsou pouze s n-6, ale 
s převahou i všech ostatních druhů nenasycených mastných kyselin. Nepřesně je také 
zmíněna protizánětlivá role n-3 a 6 při obezitě a inzulinové rezistenci. Záleží však na jejich 
vzájemném poměru a převaha n-6 má naopak prozánětlivé účinky, což může být 
problematický aspekt stravy s převahou rostlinných tuků ve formě dnes velmi rozšířeného 
slunečnicového oleje, ve kterém n-6 mastné kyseliny vysoce převažují. Na str. 25 je zmíněna 
problematika trans-mastných kyselin. V současné době jsou jejich hlavním zdrojem částečně 
ztužené tuky, nikoli margariny. Vznikají při použití starší technologické úpravy rostlinných 
olejů, tzv. hydrogenace, nikoliv při vystavení olejů vysokým teplotám, jak uvádí autorka. 
Vysoké teploty záhřevu vedou k oxidaci zejména polynenasycených mastných kyselin, za 
vzniku řady škodlivých látek, ale ne trans tuků. Dále je uvedeno, že mastné kyseliny se do 
oběhu dostávaní postprandiálně a v rámci lipolýzy. Mastné kyseliny se do oběhu dostávají 
pouze v důsledku lipolýzy. Postprandiálně jejich hladina fyziologicky klesá prostřednictvím 
útlumu lipolýzy. Chronicky zvýšená hladina volných mastných kyselin je na str. 25 dávána do 
souvislosti se zvýšenou stimulací sekrece inzulinu – jejich chronicky zvýšená hladina ale 
působí na beta-buňku lipotoxicky a sekreci inzulinu naopak tlumí, jak je správně rozebráno 
dále na str. 26. Na str. 27 jsou zmíněny poruchy lipidového spektra při GDM a v těhotenství 
obecně. Je však třeba zdůraznit fyziologickou těhotenskou hypercholesterolémii. Na str. 31 
je zmíněna negativní role lipoproteinové lipázy (LPL) ve smyslu zvýšení koncentrace volných 
mastných kyselin. Mastné kyseliny uvolněné činností LPL jsou však bezprostředně využity 
tukovými a svalovými buňkami, v jejichž těsné blízkosti se LPL nachází. Za lipolýzu a zvýšenou 
hladinu volných mastných kyselin je zodpovědná hormon-senzitivní lipáza a další 
intracelulární lipázy. Chybičky rozebírám v rámci zpětné vazby pro autorku, pro celkové 
hodnocení práce je nepovažuji za podstatné, neboť se týkají spíše širšího teoretického pozadí 
dané problematiky. Vlastní teoretický úvod k tématu gestačního diabetu je zpracován velmi 
kvalitně.  
 
Podobně kvalitně hodnotím vypracování výsledkové části i zvolené metody. Drobnou 
výhradu mám k poněkud menšímu souboru kontrol a jejich mírně nižšímu průměrnému věku 
– autorka neuvádí, zda byl rozdíl statisticky významný. U kontrolní skupiny také nebyl brán 
ohled na to, zda kojí či nikoli jako u žen s anamnézou GDM. Ženy s anamnézou GDM byly 
vyšetřeny za půl až 2 roky po porodu a byly rozděleny na kojící a nekojící. Zajímalo by mě, 
zda by se sledované faktory ve skupině nekojících žen lišily v závislosti na tom, zda kojily 
alespoň krátce po porodu či nekojily vůbec. Výzkum byl dělán v době před zmiňovanou 
změnou diagnostických kritérií pro GDM. Při jejich uplatnění je nyní nově diagnostikována 
část žen, jejich výsledky OGTT byly podle dřívějších kritérií hodnoceny jako fyziologické, a 
naopak, část žen, které byly podle dřívějších kritérií sledovány s GDM, podle současných 
kritérií GDM nemají. Bylo by zajímavé, nakolik by se rozdíly ve sledovaných aspektech 
změnily při uplatnění nových diagnostických kritérií.  
 
Po odborné stránce hodnotím práci kladně. Autorka prokázala schopnost orientace 
v komplexní problematice zvoleného tématu, práce s odbornou literaturou, při vlastní 



výzkumné práci využití správných metodik, vyhodnocení a interpretaci získaných dat. Rozsah 
práce je přiměřený a po formální stránce splňuje požadavky diplomové práce.  
Celkově hodnotím výsledky práce autorky za velmi přínosné, zejména z klinického hlediska. 
Je zjevné, že u žen s anamnézou GDM je již krátce po porodu přítomna celá řada rizikových 
faktorů pro následný rozvoj metabolického syndromu a DM 2. typu, včetně rizikovějších 
stravovacích návyků, a tyto faktory jsou výrazně zmírněny kojením. Zjištěné výsledky 
podtrhují nezbytnost následné dispenzarizace těchto žen, uplatnění edukačních programů 
pro zlepšení životosprávy a podpory kojení. Práci navrhuji hodnotit výborně a doporučuji ji 
k obhajobě.  
 
 
 
 
 
 
 
 


