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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:
Zdeněk Záboj se zapojil do tématu studia lékových interakcí na střevních lékových
transportérech. V rámci své práce řešil lékové interakce anti-HCV léčiva sofosbuviru se
současně podávanými anti-HIV nebo anti-HCV léčivy na střevním P-glykoproteinu a breast
cancer resistance proteinu. Během své práce získal mnoho zajímavých výsledků pomocí in vitro
metodik. A bylo by jich asi i více, kdyby jeho práce nebyla do značné míry komplikovaná
nedostatečně fungující spoluprací s kolegy zabývající se analýzou. Z hlediska ochoty k práci,
iniciativy, laboratorní zručnosti mám slova chvály. Trochu hůře hodnotím schopnost prezentovat
výsledky v psané podobě. Ale i zde musím zmínit polehčujícící okolnost, a to že finální koncept
prezentace výsledků nebyl ještě asi týden před termínem odevzdání zcela jistý, protože jsme
stále čekali, zda nedostaneme výsledky analýzy. Získané výsledky budou základním stavebním
kamenem publikací, které bude Zdeněk Záboj posléze potřebovat k obhajobě titulu Ph.D.
Celkové hodnocení, práce je: výborná, k obhajobě: doporučuji
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