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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Andrea Homerová se do výzkumu zabývajícího se hledáním potenciálních inhibitorů 
karbonylredukujících enzymů zapojila již na konci třetího ročníku. Jejím úkolem byl screening 
přírodních látek s cílem nalézt inhibitor aldo-ketoreduktasy 7A2. Jedná se tedy o práci 
experimentální. Při řešení diplomové práce autorka prokázala vysokou míru pečlivosti a 
spolehlivosti. Ačkoliv se nepodařilo nalézt žádný skutečně významný inhibitor AKR7A2, ochotně 
a trpělivě se věnovala také testování derivátů alkaloidů, které jsme postupně získávali z katedry 
farmaceutické botaniky. Tyto deriváty otestovala nejen vůči enzymu AKR7A2, ale i vůči dalším 
významným anthracyklinreduktasam (AKR1A1, AKR1B1, AKR1B10, AKR1C3 a CBR1). V rámci 
diplomové práce bylo tedy otestováno více než 90 látek vůči AKR7A2 a 10 derivátů alkaloidů 
vůči všem šesti anthracyklinreduktasam. Také sepisování diplomové práce bylo samostatné a 
nevyžadovalo zásadnější pomoc školitelky.      
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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