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PŤedkládaná diplomová práce má experimentální charakter. Autorka zkoumá změny

V expresi jadernych receptor PPARo a PPARBi8 v prťrběhu hojení tarl u zďravych a

diabetickych potkanťr. Práce napsána na 78 stranách, členěna je do sedmi kapitol. Teoretická

část se zabyvá popisem hojení ran a charakteristikou PPAR receptorri. Je napsána na 27

stranách, doplněna je 9 obrázky a 2 tabulkami. obsahově odpovíďá zadané problematice,

množství citované literatury i její recentnost je adekvátní.

Metodicky je tato práce zaněŤena na sledováni exprese genri pomocí kvantitativní

PCR v prriběhu hojení kožní rány potkanťr. PŤestože je popis metod zpracování materiálu

podrobny a pŤehledny a svědčí o autorčinych praktic$ich dovednostech, dokumentace

vztahujicí se k vlastnímu materiáIu _ ráně a jejímu okraji chybí. V metodické části by bylo

vhodné uvést kmen potkanťr' na kterych byl experiment prováděn a ja\fm zprisobem byl

nayozen diabetes.

Vysledky jsou prezentovány ve formě tabulek a grafu. V tabulkách bych upŤednostnila

uvést prťrměry a směrodatné odchylky, nikoliv jednotlivé hodnoty. Vzhledem k tomu, že není

uvedena statistickávyznamnost, pak nelze změny hodnotit jako prokázané.

Je nutné ocenit' že zvolené téma je současné a zqímavé. Navíc se jedná o technicky

velmi náročny experiment, o to více by si zasloužIl drislednější zpracováni a ptezentaci

naměŤenych dat.

Formální pŤipomínky:

. Kvalita pŤejatych obrázkťr v teoretické části není dobrá. Myslím Si, Že by autorka

mohla text doplnit i vlastními schématy.
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o PŤi popisu transgenních organismri bych místo vyrazu ,,PPAR-nIII zvíÍata,, použila

termín deficientní.

o objevují se chyby v číslování tabulek (str. 66).

o V grafu č. 4 chybí hodnoty ,,kúže,, a ,jizva.. u diabetick;fch potkanri. Podle mého

mínění je uvedení hodnoty ,jizva,, v grafu č. 4 a 8, kde je vynesena exprese genťr

v okraji, matoucí, Ztabulek č. 3 a4je patrné, že sejedná o materiál s totožnou expresí

PPARB, jízvatedy byla odebrána jako celek.

K autorce mám následuiící dotazy:

1) Popište Vámi zvoleny zvítecí model diabetu.

2) Jaky statisticky test byste použila pro zhodnocení exprese genri v prriběhu hojení

ny? Našla jste signifikantní rczďíly v expresi PPARo a PPARB/8 v kriŽi'

granulační tkáni či jizvě?

3) Je u diabetik negativně ovlivněna syntézaazráníkolagenu v hojící se ráně nebo v
jizvě?

Hodnocení: Práci i pŤes uvedené nedostatky doporučuji k pňijetí a hodnotím ji
známkou velmi dobňe mínus.
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