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Případné poznámky k hodnocení:  
Experimentální práce studentky Jany Holubové je standardně členěna na teoretickou a 
praktickou část s poměrně jasně definovanými cíli práce. Pouze formulace „stanovení 
lokalizace“ mi přijde mírně zavádějící, jelikož není jasně napsáno kde. 
Práce je přehledně napsána a bez překlepů. Nicméně místy, zejména v praktické části 
v popisu metodiky by si zasloužila určitou redukci. Je zbytečné popisovat, jak se připravují 
základní roztoky. V teoretické části mi pak přijde zbytečná kapitola 2.2.2. Také kapitola 2.4 
Doxorubicin zcela nezapadá do konceptu teoretické části. U teoretické části bych dále 
očekával více informací o dalších možných enzymech redukujících karbonyl. Takto je zde 
preferována bez zjevného důvodu pouze karbonylreduktasa 1. Očekával bych ještě zmínku o 
dalších enzymech např. druhé fáze biotransformace, které by případně mohly být odpovědné 
za metabolismus flubendazolu. Jsou známé konjugáty s glukosou, byť ne od savců. 
Nelíbí se mi některé citace. např. „Benzimidazoles (2016)“ - daná kniha má editora a ten by 
měl být v citaci na prvním místě. To samé, „strukturní vzorec FLU“ - na prvním místě bych 
raději viděl jako autora Sigma-Aldrich.  
Občas se v textu vyskytují zkratky, které by mohly být uvedeny i v seznamu zkratek a tam 
vysvětleny. Např. str. 16 - PUMA, PARP, str. 17 - HER2, ALDH, str. 18 VEGFR2. To platí i 
pro část metodickou, kde se také vykytuje řada zkratek (TRIS, TEMED, SDS, APS). 
Ne zcela souhlasím s posledním bodem závěru, jelikož se opírá jen o jednu interakci 
s doxorubicinem.      
 
Dotazy a připomínky:  
   



 
str. 27. - na této straně je uváděno, že odběr lidské tkáně byl schválen Etickou komisí Fakultní 

nemocnice v Hradci Králové. Bývá zvykem, že se uvádí číslo tohoto schválení pro 
snadnější dohledatelnost. Dále je uváděno, že byla použita buněčná linie SW480. 
Zde by bylo dobré uvádět, z jakého zdroje linie pocházela a jaká pasáž buněk byla 
použita pro experimenty. U některých buněčných linií je prokázáno, že se může se 
zvyšující pasáží měnit metabolická aktivita.  
Bylo by také vhodné uvádět ještě věk pacientů, protože ten může hrát ve sledovaných 
procesech také podstatnou roli.  

str. 31. - popis přípravy roztoku albendazolu mi přijde zbytečně komplikovaný.  
str. 34. - pokud nejsou dány parametry rotoru, je lepší místo otáček uvádět tzv. RCF (relative 

centrifugal force), které přesněji vystihuje, jaké síly působí na vzorek.  
str. 46. - píše se o přidání inhibitorů od dodavatele Sigma-Aldrich, ale není specifikováno, o 

jaké inhibitory se jedná. 
str. 41. – píše se, že destičky byly vloženy do přístroje TECAN a po 30 minutách inkubace byl 

sledován pokles absorbance po dobu 5 min. při 340 nm. Chybí zde ale parametry 
inkubace (teplota, třepání). 

str. 50. - nenašel jsem dodavatele použitých protilátek, případně jejich přesnější specifikaci.  
str. 53. - bylo by dobré uvádět u HPLC analýzy vlnové délky, při kterých byl flubendazol a jeho 

metabolity detekovány. Také mi chybí informace, zda byly použity nějaké standardy 
metabolitů (+)-FLUR a (-)-FLUR a jak bylo ověřeno, že metoda chirální separace 
skutečně funguje. 

str. 62 - není mi jasné, proč je u sledování inhibičního účinku flubendazolu na redukci 
doxorubicinu použit 1mM NADPH namísto 500 uM, jako v přechozích experimentech.  

str. 65. - dle mého názoru by v grafu "Specifická aktivita cytosolickcýh karbonylreduktas vůči 
FLU 10 uM a DOX 10 uM" měly být odděleny ženy a muži. Tabulka 23 totiž naznačuje, 
že u mužů a žen je aktivita rozdílná.  

 
 
Na studentku mám následující dotazy. Prosím o přípravu odpovědí na obhajobu.  
 
1. V abstraktu se píše, že flubendazol se používá dlouho v humánní medicíně. Je tomu 

opravdu tak? Existuje v humánní medicíně v podobných indikacích nějaké lepší léčivo?  
2.  Proč jste se rozhodli pracovat se subcelulárními frakcemi, když již byly experimenty 

dělány i na jaterních řezech? Jaké jsou výhody každého z modelů? 
3. Proč byla stanovována aktivita CBR1 jen v cytosolické frakci? 
4. Co si představit pod pojmem ledový methanol, který je použitý na str. 42 
5. Jak je možné, že došlo k poklesu/zastavení tvorby redukovaného flubendazolu pro 30 

minutách oproti 20 minutě, tak jak zobrazuje graf na straně 58. 
6. Graf na str. 59 zobrazuje vliv množství cytosolu na redukci FLU. Mezi 100 ul a 150 ul není 

prakticky rozdíl. Čím si to vysvětlujete?   
 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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