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Předkládaná disertační práce Mgr. Lucie Zemčíkové přináší nové poznatky o interakci 

vybraných přírodních látek s lidskými transportními proteiny OATP2B1 a OATP1A2, které se podílejí 

na přenosu léčiv na významných farmakokinetických bariérách organismu. Pro studium byly vybrány 

přírodní látky ze skupiny flavonoidů vyskytující se ve včelím medu a v sóje. Jsou proto častou složkou 

lidské stravy i potravních doplňků. 

V teoretické části své disertační práce doktorandka seznamuje čtenáře s lékovými 

membránovými transportéry, zejména s lidskými OATP transportéry. V další kapitole se věnuje 

interakci xenobiotik s OATP transportéry. V závěru teoretické části jsou představeny testované látky, 

flavonoidy medu a sóji.  

Hypotézy a cíle disertační práce jsou jasně a přehledně formulované. K dosažení cílů 

doktorandka zvolila širokou škálu adekvátních metod. Výsledky, kterých dosáhla, jsou v disertační 

práci přehledně zpracovány, komentovány a následně uvážlivě diskutovány. Práce je psaná výstižně, 

přehledně, téměř bez překlepů a jiných formálních nedostatků. 

Výsledky, které jsou obsaženy v disertační práci, se staly součástí dvou vědeckých článků. Mgr. 

Zemčíková je první autorkou obou prací. Jeden článek byl opublikován v zahraničním časopise Naunyn-

Schmiedeberg's Archives of Pharmacology (IF 2,24), druhý v zahraničním časopise Xenobiotica (IF 

1,93). Navíc je doktorandka spoluautorkou dalších devíti vědeckých článků, které nebyly zahrnuty do 

disertační práce. Tato skutečnost svědčí o kvalitní práci doktorandky i celého vědeckého týmu.  

Předkládaná práce splnila zadané cíle a požadavky kladené na disertační práci. Doktorandka 

svou prací přinesla nové informace, které rozšiřují vědecké poznání a jsou podnětem pro další 

vědeckou práci v dané oblasti.  

 

  



K práci mám následující připomínky a dotazy: 

- V českém textu se vyskytují občasné anglikanismy  

- Jak jsou rostlinami syntetizovány flavonoidy? 

- Proč jste u flavonoidů medu určovala jen hodnotu IC50 a u isoflavonů sóji IC50 i Ki? Jaká je 

výpovědní hodnota těchto veličin? 

- Jak byste vysvětlila, že pinobanksin zvyšuje uptake estron-3-sulfátu transportérem 

OATP1A2? 

- Pomocí testu cytotoxicity se nepodařilo prokázat, zda jsou studované flavonoidy substráty 

OATP transportérů. Jakou metodu byste navrhla použít? 

 

 

 

Závěr: 

Předložená disertační práce a publikační aktivita Mgr. Lucie Zemčíkové mě opravňují 

k prohlášení, že doktorandka prokázala schopnost samostatné vědecké práce. Proto doporučuji, aby 

jí po úspěšné obhajobě disertační práce byl udělen titul Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

V Hradci Králové 31. 10. 2018    Prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. 

Univerzita Karlova  

Farmaceutická fakulta 

Katedra biochemických věd 

 

 

 


