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Práce zkoumá v1iv kultivačního prostředí na expresi genťr v jaternícl.r myofibroblastech u
potkanťr. BěŽná netoda kultivace na polystyrenových Petrilro miskách byla porovnávána
s 
-kultivací v trojrozněrném prostředí v časové pos1oupnosti. DaIším krokem tyla analýza

vlivu růstového faktoru FGF.1 a ligandu receptoru PPARal|a - wY.14643.

Textje psán srozumite1ně, překlepy jsou nečetné (např.st..7)' chyby v pravopisu ojedinělé.
Rozsah textu představr-rje 60 stran včetně 60 literárních odkazů' 7 tabulek a l }velmi
zdařilých obrázků.

Zajímavě a přehledně je sepsán úvod, srozumitelný a dobře dokumentovaný ie přehled
metod. Připomírrky k části ,,Výsledky.. a ,'Diskuse.. nás1eduIi:
pripp1111úl&rrnqb!

- Ačkoliv v úvoduje přelrled zkratek, není důsledně dodrŽenjejich styl (např. MMP i
MmP) nebo ve v textu střídají s názvem biochenrickým (např. WY-14643 a kyselina
pirixinová. str.49), coŽ sniŽuje přehlednost a orientaci v tex1r:- Učinek není širší (str. 52)' ale projevuje se i .....zvíře v poloze na hřbetě nikoliv na
zádech

- Látky a ťunkce se kumuluji (cumulr'rs: hrorr-rada) nikoliv akumr-rluj í, účinek nebo cíl
antifibrogenní i antifibrogeni (str. 19)?

- Název a popis tabulek by měl být podrobnější' aby přesněji vystihl obsah a umoŽnil
tak rychlou orientaci čteniíře.

Připqrnínkv faktické:
- Ve výsledcích nejsou uvedeny absolutní hodnoty kor-rtrolních vyšetření, které by umoŽnily
odhad selektivity a citlivosti metody. obrázky a tabulky by neměly prezentovat tytéŽ hodnoty.. Počet měření (tŤi ever-rt. čtyři , vjednom případě i dvě)jenízké, neumoŽní relevántní
statistické zpracování.
- Pokud rozdíly hodnot nejsou statisticky významné,pak nelze změnu hodnotitjako
jednoznačně prokázanou nebo významnou (str. 50, 49' 45. 52 aj.), jde nanejvýš o trend'
Významnost rozdílťl byla prokázána v několika málo případech.
- Výsledky tabulky 4.4. rrejsou dostateČně rozvedeny. DiskLrse na tak zajímavé téma by
zaslouŽila být obsáhleiší.

Závěr: Řešené téma je praktiky velmi zajímavé' Krok za krokem se zaměi.r-rj e na vysvětlení
mechanismu fibrogeneze vjátrech. D op o ruč uj i v zadání anásledném řešení
pokračor'at.

Dip1omovol"l práci hodnotím stupněm veImi dobře

Jiřina Martínková' CSc v Hradci I(rálové 15'5.2009
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