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Diplomová práce je čtivě napsaná a pečlivě zpracovaná. Oceňuji zejména pěkně napsanou
teoretickou část, která je zpracovaná s využitím velkého počtu literárních zdrojů. Také
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Dotazy a připomínky:
Připomínky
- str. 13: "kafr, který vyniká katalytickou dehydrogenací borneolu" - má být vzniká
- bylo by vhodnější používat termín "dárce" než "pacient" nebo "dobrovolník"

Dotazy
1) Na str. 18 píšete: "Thujon obsažený v rostlině Thuja occidentalis má navíc antivirové,
antibakteriální, protizánětlivé, antiaterosklerotické a hepatoprotektivní účinky" - jiný thujon je
nemá? Vždyť thujon je pořád stejná molekula.
2) Jak byste vysvětlila zvýšení aktivity antioxidačních enzymů (a zejména GST) v lidském
jaterním cytosolu vlivem monoterpenů?
3) Podle vašich výsledků nekoreluje aktivita GST a exprese mRNA GSTP1 a GSTA1
v řezech. Čím to může být způsobené?

Celkové hodnocení, práce je: výborná, k obhajobě: doporučuji
V Hradci králové dne 27.7.2021

……………………………………
podpis oponentky / oponenta

