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Diplomantka studovala vliv diety na vybrané markery DM a dále vliv DM na hojení
rény.

Práce se skládá ze souhrnu českého i anglického, Seznamu použi|ich z|<ratek. První
kapitola je rivodní' po kterém následuje teoretická část. Další kapitola experimentální práce je

rozdělena fla část Metodiky a Vysledky. Zv|áštní kapitola je věnována diskusi. Práce je

ukončena shrnutím vysledk v závěru a seznamem literatury.

Ve své rešerši Se autorka věnuje onemocnění diabetes mellitus (DM) a jeho

komplikacím, obezitě a metabolickému syndromu. Dále shrnuj e záklaďní poznatky o hojení

ran ajeho ovlivnění pŤítomností DM. Charaktertzuje také zvítecí model použity v pŤedložené

práci.
V experimentální části se autorka věnovala sledování vlivu obsahu tukri v podávaném

krmivu na hmotnost potkanri, glykémii a insulinémii. Mimoto studovala vliv diabetu na hojení

ran, mimo jiné na expresi genu pro tkáĚovou metaloproteázu MMP-3.
V kapitole věnované Metodám popisuje práci se zvíŤaty včetně pŤípravy diet a dále

postup pŤi stanovení exprese MMP.3 a hladiny insulinu.

V experimentální části diplomantka popsala vysledky pokusri, včetně jejich

pŤehledn é prezentace ve formě grafu a tabulek.

Diplomantka zjistila, Že nárrist hmotnosti potkanťr s mutací leptinového receptoru není

závisly na typu diety, vznikly však rozďi|y v glykémii. Pro vyvolání experimentálního

patologického stavu (hyperglykémie, hyperinsulinémie) je nejvhodnější dieta Hl. Práce dále

potvrdila negativní vliv DM na hojení ran a zvyšení exprese v ráně MMP-3 u subjektri

s diabetem.

Posledními částmi diplomové práce je závěr a seznam literatury.
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Hodnocení oponenta:
Všechny části diplomové práce jsou z obsahového hlediska napsány pŤehledně a vystižně.

Z jazykového hlediska je práce napsána správně, je zde minimum drobnych chyb.

Citační normy jsou dodrŽeny' V Seznamu literatury jsou jen drobné chyby (napŤ. Slavkovsky
et a1.).

Celkové hodnocení diplomové práce: vyborně
Jedná se o nadprťrměrnou práci.

Doporučuji k obhajobě.

Pňipomínky oponenta:

1) Možná by stálo zato více diskutovat složení mastnych kyselin v podávaném tuku. Je

pravděpodobné' že ji"y efekt bude mít podávání vepŤového sádla (obsahujícího
zejména triacylglyceroly s kyselinou palmitovou a olejovou v nekonstantním poměru)
než podávání rostlinn;fch nebo rybích olejťr s vyšším obsahem polynenasycenych
mastnych kyselin (zejména ro-3, které mohou do určité míry p sobit
antihyperlipidemicky a zmíriovat některé komplikace diabetu).

2) V teoretické části Se vyskytují drobné nepŤesnosti (napŤ. 2.2. Rezistin je podle
současnych poznatkri produkován adipocyty u hlodavc , zatimco u člověka jej tvoŤí
spíše makrofágy; atd.).

3) U grafu 3.13 by bylo vhodné uvést i v legendě stáŤí potkanťr (stadium DM).

otázka oponenta:

Vyslovili jste domněnku o horší akceptanci diety H2. Byla měŤena spotŤeba krmiva?
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