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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: V předložené diplomové práci se autorka věnuje roli 
vybraných ABC a nukleosidových transportérů v transmembránovém přenosu entekaviru v in 
vitro modelech. Práce je logicky členěna, jazyková úroveň je velmi vysoká, vyskytuje se 
pouze minimum překlepů nebo nesprávných formulací. Obsah teoretické části koreluje s 
obsahem části experimentální, přičemž je čerpáno z nadprůměrného počtu vhodných, 
převážně recentních zdrojů. Metodický a experimentální rozsah práce je mírně 
nadstandardní, výsledky jsou pečlivě popsány a odpovídajícím způsobem diskutovány. 
Celková úroveň práce je vysoká. Po obsahové ani grafické stránce k práci nemám žádné 
zásadní výhrady, mám pouze několik připomínek a dotazů. 
 
Dotazy a připomínky:  
Připomínky:  
1) Na straně 10 uvádíte, že virem HBV je nakaženo více než 2 miliardy lidí. Předpokládám, 
že se jedná o nesprávný překlad. 
2) U obrázků v teoretické části chybí příslušné odkazy na ně v textu. Obecně platí 
konsensus, že každý obrázek by měl mít svůj odkaz v textu. 
3) Na straně 23 je nesprávně používána nomenklatura pro proteinové 
nadrodiny/rodiny/podrodiny. 
4) V sekci 6.5 Statistická analýza je uvedeno, že transportní experimenty byly prováděny 
v triplikátu, není přitom jasné, zda jsou myšleny tři nezávislé experimenty nebo pouze 
triplikáty jednotlivých variant v jednom experimentu. V legendách k odpovídajícím grafům už 
je informace uvedena jasně. 
 



Dotazy:  
1) V obrázku 8 je aktivita ENT transportérů naznačena jako obousměrný transport. V textu je 
zmíněno, že selektivní inhibice ENTs vede ke snížení akumulace příslušného substrátu. Dle 
obrázku mi to nepřijde logické, jelikož pokud zainhibuji obousměrný transport, výsledný efekt 
na akumulaci substrátu je nulový. Existují jasné informace o expresi jednotlivých NTs a 
směru transportu v BeWo buňkách v uspořádání, které jste zvolili (růst na dně jamek 
neumožňující uplatnit polarizaci buněk)? 
2) V sekci 6.4 uvádíte, že jste integritu buněčné vrstvy zjištovali kontinuálně při pravidelné 
výměně média. Jakou metodu jste použili pro tento účel? 
3) Ve stejné sekci píšete, že jste na konci transportních experimentů stanovovali obsah 
entekaviru v buňkách. Nikde není zmíněno, k čemu tento krok sloužil. Mohla byste to 
objasnit? 
4) Proč jste testovali duální, popř. specifické inhibitory na liniích MDCKII-par, MDCKII-Pgp, 
MDCKII-BCRP a MDCKII-MRP2, když data získaná bez inhibitorů jasně ukazují na nulovou 
substrátovou afinitu vůči testovaným transportérům? 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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