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oponovaná diplomová práce Bc. Evy Peterové má celkem 74 stran. Na 20 stranách

nás autorka seznamuje Se zák|adní strukturou jater, vznikem a terapií jaterní fibrÓzy.

Charakterizqe buřky a r stové faktory, které v práci pouŽívá. PŤi popisu extracelulární matrix

popisuje i enzymy' které ji štěpí. Tato část je zjednodušená a poněkuď zavádějicí.

Jako experimentální model byly vybrány myofibroblasty z jater potkanťr kultivované

fla plastu a v tÍirozměrném kolagenním gelu. Buřky byly ovlivřovány fibroblastovym

rťrstovym faktorem FGF.I, samotnym v riznych koncentracích nebo v pŤítomnosti heparinu.

Po lz-ti hodinovém ovlivněni by|a z buněk vyizolována RNA a po vyčištění, zní byla

nasyntetizována oDNA, která byla pouŽita pro analyzu genové exprese metodou real time RT.

PCR. Konkrétně byly sledovány zmény exprese osteopontinu, MMP9 a MMP13. PouŽité

metody jsou popsány velmi podrobně na 18 stranách textu. Vysledky a diskuse obsahují

kapitoly 4-5 (9 stran).

Graficky je práce dokumentována 13 obrázky a 1 grafem. Některé popisy obrázkri

nejsou pŤesné. V;fsledky jsou shrnuty do 7 tabulek, z nichŽ vyplyvá, Že nejvyznamnější

zmény exprese byly zazflamenány u MMPl3. Literatura obsahuje rictyhodnych 109 citací'

nejsou však Íazeny abecedně' takže orientace mezi nimi je obtižná. Práce je sepsána

srozumitelnou formou, bohuŽel obsahuje celou Ťadu pŤeklepťr (i v nadpise). Z pÍeďIožené

diplomové práce je zŤejmé vyuŽití celé škály metodickych pÍístupri, jsou velmi dobŤe

popsány metody izolace RNA' měŤení koncentrace RNA, syntézy oDNA i RT-PCR. U

poslední metody Se však vytratil poslední vzoreček a došlo k zé.rrrěně termínťr duplex

duplikát.
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otázky a pňipomínky recenzenta:

1) Tvorbu kterého TIMP potencuje TGF-beta (str.17)?

2) Co znamená zkratka DP?

3) Jak si vysvětlujete' že mezi koncentrací FGF.1a naměŤenymi hodnotami není žádná

irměra?

Závěr :

Práce byla naplánovitna, provedena a sepsána vědecky odpovídajicím zpťrsobem a rozšíŤila

vědecké poznatky tykaJící se ričinku FGF-1 na expresi osteopontinu, MMP9 a MMP13. Byly
použity moderní i tradiční metodiky ,,, souladu se současnymi světovymi trendy. PŤedložená

práce vyhovuje všem pŤedpis m stanovenym pro diplomové práce. Proto ji navrhuji
pňijmout a vzh|edem k drobnym nepŤesnostem a pŤeklepťrm ji hodnotím známkou velmi
dobňe.
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