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PŤedkládaná diplomová práce se na 69 stranách zabyvá stanovením mRNA 8 typťr

metalloproteas a 2 jejich inhibitorri v granulačni tkáni hojících se koŽních ran laboratorních
potkan . Pokusy byly dělány na potkanech ZDF, kontrolních a diabetickych, na samcích
i samicích. Vzorky tkáně ke stanovení byly odebírány ve tŤech základních časovych
intervalech, 0, 5 a 10 dní. Vysledky byly statisticky vyhodnoceny a uvedeny pŤehledně v 17

tabulkách a 31 grafech. Experimentáni části pŤeďchazí poměrně rozsáhly rívod popisující
vlastnosti metalloproteas, prriběh hojení i pouŽitou metodiku.

K práci mám tyto pŤipomínky a dotazy:
Metodika. V kapito\e 2.1.se popisují vlastnosti potkani ZDF. Není však uvedeno' jaky byl
zdroj potkanri (chovná stanice?) použitych v pokusech.
Vl'sledky. V Metodách se uvádí, Že prťrměr hojící se rány (oďrážejicí pr běh hojení) byl
měŤen milimetrovym pravítkem. Ve Vysledcích však pŤíslušná ďata chybějí. Dále není jasné,

proč se uvádějí vysledky stanovení mRNA u kontrolních potkanťr také v intervalech, k nimž
chybí paralelra u potkanťr diabetickych.
Diskuse. V Diskusi jSou Srovnávány nové vysledky s publikovanymi pracemi jinych autorti,
jak je běžné. Je obecně známo, že hojení ran je u diabetickych pacientri i zvíŤat narušené, ale
pŤímá korelace by tady byla na místě.
Literatura. Jako použité zdroje informací se uvádí 55 rtynych pramenťr. Forma jejich citování
je nejednotná a někdy neodpovídáběžnym zvyklostem.
Všeobecně. Text diplomové práce trpí některymi drobnymi nepŤesnostmi jazykovymi

i věcnymi.

Závér. Diplomovápráce Luboše Hasmana se zabyvá driležitou oblastí ve studiu hojení ran,

kterou je ťrčast metalloproteas. PŤehlednym zpťrsobem zobrazuje expresi nejdŮležitějších typťr

těchto enzymťr na rovni mRNA v hojící se ráně. Konstatuj e, Že nebyly nalezeny vyznamné
rnzďíIy mezt zdravymi a diabetick;fmi potkany. Diplom ant zvládl praktické provedení pokusťr

i zpracování vysledkťr. Navrhuji proto, aby práce byla postoupena k obhajobě. Vzhledem
ke shora uvedenym nedostatkrim navrhuji klasifikaci dobŤe.
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