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Hodnocení práce:  

a) Odborná úroveň a zpracování teoretické části:    velmi dobrá 

b) Náročnost použitých metod:       výborná 

c) Zpracování metodické části (přehlednost, srozumitelnost):   výborné 

d) Kvalita získaných experimentálních dat:     výborná 

e) Zpracování výsledků (přehlednost, srozumitelnost):    výborné 

f) Hodnocení výsledků včetně statistické analýzy:    výborné 

g) Myšlenková úroveň a rozsah diskuse výsledků:    velmi dobrá 

h) Srozumitelnost, výstižnost a adekvátnost závěrů:    dobrá 

i) Splnění cílů práce:        výborné 

j) Množství a aktuálnost literárních odkazů:     výborné 

k) Jazyková úroveň (stylistická a gramatická úroveň):    výborná 

l) Formální úroveň práce (členění textu, grafické zpracování):  výborná 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

Případné poznámky k hodnocení:  

Práce je pěkně napsaná a strukturovaná. Grafická úroveň je výborná a dosažené výsledky 
zajímavé. Celkově tedy hodnotím diplomovou práci jako velmi zdařilou. Na tomto místě bych 
pouze rád vysvětlil důvody, proč jsem v určitých oddílech hodnotil jinak než výborně. 
V teoretické části se vyskytují drobné chyby a nepřesnosti. Koncept této části je také do 
určité míry nejednotný. Dost prostoru je věnováno např. lékové rezistenci parazitů či 
obecným informacím o membránových transportérech. Až kapitola hypotéza a cíle práce 
člověka plně utvrdí v tom, že v rámci DP bude posuzován vliv vybraných anthelmintik na 
aktivitu P-glykoproteinu ve střevě. Nicméně v tomto ohledu je nutné konstatovat, že pro plné 
pochopení vytyčených cílů není v úvodní kapitole dostatek informací (viz Dotazy a 
připomínky). Diskuse je zpracována relativně pěkně s využitím dostupné literatury, avšak 
chybí mi zde např. vysvětlení, jak byly voleny testované koncentrace s ohledem na možné 
koncentrace dosažitelné ve střevě či systémovém řečišti, otázka možné inhibice P-
glykopoteinu ve fyziologických bariérách, informace, zda byly vůbec někdy popsány nějaké 
klinicky významné DDI anthelmintik (tato informace by mohla být i v úvodu DP) a jaká je 
závažnost těchto interakcí vzhledem např. věku pacientů, komorbiditám či délce terapie. 
V závěru bych pak očekával nějaké shrnutí, začlenění do kontextu současného vědění, 
možnou extrapolaci dat na člověka a načrtnutí přesahu práce, což by dokázalo, že 
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diplomantka o tématu komplexně přemýšlela. Poslední drobnou výtkou, která neměla vliv na 
hodnocení práce, je užívání zkratek pro jednoslovné názvy anthelmintik. Neznalý člověk 
musí neustále dohledávat význam zkratek, což komplikuje čtení. V tomto ohledu bych také 
doporučil zkratky vysvětlit v legendách tabulek a obrázků.   

Dotazy a připomínky:  

1. Mohla byste uvést nejčastější dávkovací schéma u ivermektinu, albendazolu, 
mebendazolu či jiných často podávaných anthelmintik? Lze odhadnout dosažené 
koncentrace v lumen tenkého střeva po p.o. podání? Mohl by fakt, že jste testovali 
anthelmintika do max. koncentrace 20 µM být důvodem, že jste u některých látek neviděli 
inhibiční efekt?  

2. Jsou popsány nějaké klinicky závažné lékové interakce anthelmintik? 

3. Lze předpokládat, že některé z testovaných anthelmintik může způsobovat inhibici P-
glykoproteinu i v dalších fyziologických bariérách? 

4. Lze nějak vysvětlit, že jste nepozorovali na dávce závislou inhibici P-glykoproteinu v celém 
koncentračním rozsahu ivermektinu? U ivermektinu v úvodní části uvádíte, že na jeho malé 
toxicitě u člověka se pravděpodobně podílí přítomnost P-glykoproteinu v HEB. Inhibici 
střevního potkaního P-glykoproteinu už jste pozorovali při relativně nízkých koncentracích. 
Lze se tedy domnívat, že ivermektin inhibuje (saturuje) P-glykoprotein ve střevě i HEB a tím 
zvyšuje svou biodostupnost a toxicitu (v CNS)? 

5. U ABC transportérů v kapitole 3.1.3.1 zmiňujete, že se nejedná výlučně o skupinu lidských 
či savčích proteinů. tato informace není v kapitole věnující se SLC transportérům. Má to být 
chápáno, že SLC transportéry jsou výlučně savčí? 

6. Co jsou acetylcholinové iontové kanály uvedené v kapitole 3.2.4.1? 

 

hodnocení, práce je: výborná k obhajobě: doporučuji 

V Hradci Králové 25. května 2021 podpis oponenta/ky 

 


