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II. Posudek oponenta 

Posuzovaná diplomová práce řešeršního charakteru shrnuje současné poznatky týkající se úlohy ABC 

mebránových transportních systémů v hematoencefalické bariéře při vzniku na farmakologickou léčbu 

nereagujících epileptických stavů. Práce je zaměřena především na posouzení role dvou nejdůležitšjších 

transportérů spjatých s uvedeným jevem, tzn. na P-glykoprotein a transportér BCRP. Vypracovaný souhrn  

charakterizuje v první části jednotlivé skupiny membránových transportérů a jejich úlohu ve farmakokinetice. 

Dále jsou shrnuty poznatky o jejich expresi v hematoencefalické bariéře za normálního stavu a při rezistenci 

na antiepileptika a je zvažován i vliv známých polymorfismů transportérů na farmakorezistenci u epilepsií.      

Diplomová práce je vybavena několika tabulkami a obrázky, které zvyšují názornost uvedených poznatků. 

V textu práce jsou řádně uváděny odkazy na literární zdroje, seznam použité literatury je připojen v závěru a 

obsahuje 146 citovaných prací. Autorka vycházela téměř výhradně z literárních zdrojů psaných v anglickém 

jazyce. Práce obsahuje relativně obsažnou a přínosnou diskusní část. Abstrakty v českém i anglickém jazyce 

jsou připojeny v závěru práce. Celková grafická a jazyková úprava diplomové práce je na odpovídající úrovni. 

 

K předložené diplomové práci mám následující poznámky a dotazy: 

1. V některých větách a spojeních jsou vyjádření pod vlivem angličtiny (např. typu "organické aniontové 

transportéry" na str. 38, "skrze HEB" na str. 35 apod.), které jsou odrazem náročnosti textu a většinou 

nesnižují srozumitelnost obsahu sdělení. Termín "clearence" (str. 26) se správně píše clearance.  

2. U českých autorů v českém textu by měla být uvedena diakritická znaménka (Cerveny - str. 59, Pavek - 

str. 15 apod.) 

3. Studie zabývající se velmi zajímavou souvislostí mezi funkcí COX2 a rezistencí na antiepileptika, které 

jsou zmiňovány na str. 54, byly prováděny jen na úrovni zvířat nebo byly již provedeny i nějaké klinické 

experimenty? 

4. Na str. 39 dole je uvedena zkratka pro membránový transportér MVP. O jaký transportér se jedná? 

 

Posuzovaný souhrn o současném stavu poznání o úloze ABC transportérů při vzniku farmakorezistentních 

epilepsií je přehledně uspořádán a lze jej pokládat za dobře srozumitelný. Čtenáři tak může poskytnout velmi 

cennou a kompaktní informaci o daném tématu. Předložená diplomová práce splnila vytyčené cíle a 

odpovídá nárokům, které jsou kladeny na tento typ odborného sdělení, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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