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Rozsah práce: počet stran: 69, počet obrázků: 14, počet tabulek: 6, počet citací: 72   
 

Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Práce je velmi pěkně a čtivě napsaná, obsahuje minimum 
překlepů/chyb. Některá spojení bych formuloval jinak, ale v zásadě nemají žádný vliv na 
kvalitu práce ani na pochopení daného problému. Teoretický podklad práce je citován 
vyšším počtem recentních prácí - 27 prací z posledních 5 let (2017-2021), což poukazuje na 
aktuálnost prezentovaných tvrzení. K práci mám jen minimum připomínek a dotazů, které 
však nemají žádný vliv na hodnocení práce; viz níže. Autorka práce je navíc spokuautorem 
recentní publikace Tavares et al. 2020 (Cancers; IF = 6.639). 
 
Dotazy a připomínky:  
1) U výsledků (str.49 a dále) není provedeno statistické zhodnocení dat. Má to nějaký 
konkrétní důvod? Dle tabulky 5 na str.51 jsou prezentovaná data ze 3 nezávislých měření. 
2) Uvádíte, že pro práci byly vybrány enzymy AKR1A1, 1B1, 1B10, 1C3 a CBR1, jak byly 
tyto enzymy vybrány? 
3) Lze takovýchto efektivních koncentrací olaparibu dosáhnout v reálných podmínkách 
v léčené tkáni (jednotky až desítky µM) po perorálním podání? 
4) Jak významně se podílí AKR1C3 na metabolizmu DAUN v porovnání s dalšími 
metabolizujícími enzymy? 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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