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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 
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Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Diplomová práce studentky Adély Janouškové se zabývá 
inhibitory proteinkináz a jejich vlivem na lékovou rezistenci zprostředkovanou zvýšenou 
expresí cytochromů P450. Diplomová práce je sepsána přehledně a srozumitelně. Obsahuje 
minimum typografických chyb (špatné psaní rozsahu, chybějící mezera mezi číslem a 
procenty, spojky a předložky psané jedním písmenem na konci řádku). Kladně lze hodnotit 
zejména praktickou část diplomové práce, kdy jednotlivé experimenty na sebe logicky 
navazují a jsou dobře promyšlené. Autorka diplomové práce provedla experimentů velké 
množství a většinu z nich porovnala z daty uvedenými v odborné literatuře.  Velmi pozitivně 
lze hodnotit také velké množství literárních zdrojů ze kterých bylo při sepisování diplomové 
práce čerpáno.  
 
Dotazy a připomínky:  
1) Část popisující katalytický cyklus cytochromu P450 (str. 7) by zasloužila vylepšit, protože 
některé termíny a spojení nejsou vhodně zvolené (např. spojení „komplex přijímající přenos 
druhého elektronu“).  
2) Na str. 10 píšete, že reverzibilní inhibici lze rozdělit na kompetivitní a nekompetitivní. 
Uveďte prosím konkrétní příklady léčiv ve spojitosti s cytochromy P450 týkající se těchto typů 
inhibice. Existují i jiné typy inhibice než kompetitivní a nekompetitivní?  
3) Na str. 21 máte uvedeno, že hlavním metabolitem vinkristinu je metabolit označený jako 
M1. V diplomové práci však chybí jeho struktura. Uveďte prosím tuto strukturu. 
4) Na str. 24 píšete: " Použity byly parentní HepG2 buňky a buňky transfekované třemi 
izoformami cytochromu P450". Na str. 32 a 40 pak uvádíte, že buňky byly transdukované. 



Vysvětlete prosím pojmy transfekce a transdukce a jejich souvislost s buňkami používanými 
ve Vašich experimentech. 
5) Vysvětlete prosím blíže co je to IPA substrát (str. 25).  
6) Jaká jsou možná vysvětlení pro skutečnost, že brivanib a osimertinib působí jako silné 
inhibitory na úrovni rekombinantního CYP3A4, ale nikoliv na urovni buněčné linie? 
7) Výsledky jednotlivých experimentů jsou vyjádřeny pomocí grafů - zde bych zvážila, zda by 
nebylo vhodnější do diplomové práce vložit českou verzi těchto grafů. 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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