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FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

Katedra farmakologie a toxikologie 

Studijní program: Farmacie 

Posudek oponenta diplomové práce 

Rok obhajoby: 2021 

Rozsah práce: 55 stran, 27 obrázků, 6 tabulek, 57 citací 

Hodnocení práce:  

a) Odborná úroveň a zpracování teoretické části:    výborná 

b) Náročnost použitých metod:       velmi dobrá 

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:    výborná 

h) Srozumitelnost, výstižnost a adekvátnost závěrů:    výborná 

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:  

Diplomová práce autorky Dominiky Šebové je kvalitně zpracovanou experimentální prací, 
která se zaměřuje na testování cytotoxického působení devíti vybraných látek s potenciálním 
antimykotickým účinkem. Cílem práce bylo vybrané látky testovat na buněčné linii lidských 
nádorových hepatocytů pro určení hodnoty střední inhibiční koncentrace posuzovaných 
látek. Cíle práce se podařilo autoce splnit.  

Práce má přehlednou teoretickou část, experimentální část v plné míře popisuje postup 
práce a výsledková část poskytuje jasnou informaci o dosažených výsledcích. Výsledky jsou 
náležitě hodnoceny v diskusi. V textu jsem nenašel žádné překlepy. Gramatickou úroveň 
jsem nemohl příliš posoudit z hlediska jazyka vypracování. 

Dotazy a připomínky:  

K práci mám tři menší poznámky a nakonec tři dotazy. 

První poznámka se týká Tabulky 3, kde chybí jednotky molární hmotnosti.  
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Druhá poznámka se týká informace o trypsinu uvedeného v postupu práce na straně 33, kdy 
mluvíte o "toxickém" působení trypsinu při delším působení na buňky, což si nemyslím, že je 
správně zvolený termín. A proces utlumení aktivity trypsinu bych spíše nazval "inaktivací" 
než "neutralizací". 

Třetí poznámka se týká uváděných hodnot IC50 pro testovaná léčiva v Tabulce 6, kdy 
některé hodnoty IC50 překročily hodnotu 1000 uM, tj. maximální testovanou koncentraci. 
V tomto případě by se neměla uvádět spočítaná hodnota IC50, jako např. u látky HE-4Me 
IC50 = 4047 uM, ale pouze údaj o tom, že hodnota IC50 látky HE-4Me byla vyšší než 
hodnota maximální testované koncentrace, tak jak to máte uvedené u grafů. 

Dotazy: 

1. Rád bych poprosil autorku práce, aby mi vysvětlila přípravu 9 koncentrací testovaných 
látek. Popisujete, že jste si nejprve připravila zásobní roztoky (1, 10, 50 a 100 mM) v DMEM 
médiu, které jste následně ředila s DMSO na finální koncentrace. Připravená finální 
koncentrace se týkala objemu 1 mL? Jaký objem roztoku látky o finální koncentraci se 
následně přidával k buňkám? A nebyl problém s rozpustností testovaných látek ve vodném 
prostředí média? 

2. Jaké je druhé nejčastěji používané léčivo v terapii tuberkulózy vedle nejčastěji 
používaného isoniazidu? 

3. Je autorce znám výsledek antimykobakteriální testování v cytotoxické studii použitých 
látek?  

hodnocení, práce je: výborná k obhajobě: doporučuji 

V Hradci Králové 25. května 2021 podpis oponenta/ky 

 


