


• Tento experimentální přístup vede ke snížení celkových nákladů na výzkum
8. Publikační výstupy:

K tématu dizertační práce je doloženo in extenso 5 publikací v oborově významných
zahraničních časopisech s IF. U dvou publikací je doktorandka prvním autorem (IF časopisu
Toxicology je v roce 20 I 94,099), u dalších tří je pak spoluautorkou (IF časopisu je 5,339, 3,607
a 2,577). V případě spoluautorství je uveden podíl dizertantky na přípravě práce, ve všech
případech je zapojení do přípravy a finalizace práce významná. Dále je uvedeno spoluautorství
dizertantky na dalších dvou publikacích v časopisech s IF, které jsou ve stádiu oponentního
řízení jako „mini revísion". V seznamu publikací řazených nad rámec dizertační práce je
uvedeno spoluautorství dizertantky v celkem 1 O publikacích, které byly otištěny v zahraničních
časopisech s lF v letech 2017-2020. Celkově lze zhodnotit publikační výstupy doktorandky jako
nadstandardní a z toho vyplývá další závěr, že dizertantka je aktivně zapojena do rozsáhlé
spolupráce při řešení i dalších výzkumných projektů na národní a i mezinárodní úrovni.

9. Splnění podstatných požadavků stanovených vnitřními předpisy na dizertační práci:
Jednoznačně byly splněny požadavky na úroveň, kvalitu, originalitu dizertační práce, dosažené
výsledky prošly před jejich zveřejněním náročným recenzním řízením.

10. Otázka na dizertantku:
Jaké, podle vašeho názoru, aktuální nové potenciálně účinné látky, případně skupiny látek
ovliviíující struktury a funkce CNS, přicházejí v úvahu pro ověřování jejich prostupnosti do
CNS.

Doporučení pro oborovou radu DSP Toxikologie 

Doporučuji předloženou dizertační práci Mgr. Terezy Kobrlové s názvem ,,Predikce prostupu 
nových léčiv přes hematoencefalitickou bariéru" k obhajobě bez výhrad. 

Další doporučení oponenta 

Posuzovaná dize1tační práce je tematicky, oborově a společensky významná, dosažené výsledky 
řešení byly otištěny v oborově kvalitních a významných časopisech, výsledky mají širší použití při 
ověřování účinnosti nových léčivých látek ovlivňujících látek CNS. Doporučuji vedení FVZ UO 
navrhnout Mgr. Terezu Kobrlovou v roce 2021 jako kandidátku do soutěže organizované MŠMT o 
ocenění Ministrem školství mládeže a tělovýchovy pro nejlepší studenty a absolventy studijních 
programu vysokých škol ČR. 

V Hradci Králové dne 21.1 2021 


