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II. Posudek oponenta 

 

Diplomová práce (DP) kolegyně Rulcové je experimentálního typu a zabývá se možností ovlivnění 

metabolismu warfarinu přes CYP 3A4 a pregnanový nukleární receptor PXR. Práce je napsána na 46 

stranách, je doplněna 11 obrázky. Rozsah je adekvátní experimentální práci, dokonce je nutno dodat, že 

obsahuje velmi zajímavé výsledky, které mají jednoznačný vědecký přínos. Abstrak je výstižný. 

Tato diplomová práce trpí zejména formálními chybami a určitou sníženou srozumitelností některých částí. 

Formální komentáře: 

• V práci je často používáno nevhodných nečeských výrazů: např. s.11 „Terapie warfarinem..je 

asociována..“, s.22 „Firefly luciferáza“ 

• Práce obsahuje proporcionálně k celkovému počtu citací velké množství odkazů na firemní 

internetové stránky nebo brožury, bylo by lépe citovat více relevantní zdroje 

• U některých pasáží není zcela jasné, co jimi autorka zamýšlela, např. „V metabolismu warfarinu jsou 

zahrnuty rozmanité isoenzymy P450 vykazující rozdílnou regioselektivitu a stereoselektivitu. Alkoholy jsou 

eliminovány renální exkrecí. Warfarin je metabolizován extenzivně…“(s.12) 

• Práce má nejednotný styl, měla by být napsána spíše v trpném rodě, ale setkáváme se jak s 

množným číslem „V této práci chceme..“(s.7), tak i s jednotným číslem „V..literatuře jsem nenašla..“(s.39) 

• Seznam zkratek je nejednotný, vysvětlení je střídavě podáno jako český nebo anglický ekvivalent, 

dále je celá řada zkratek vysvětlena až v seznamu reagentií. Některé zkratky nejsou vysvětleny vůbec, jako 

GGCX v obr. 2 (s.10). Chybí odkazy na některé obrázky v textu (č.1,2,4) 

• Některé informace jsou v práci zbytečně opakovány, např. s.39 v diskuzi „S enantiomer vykazuje 5x 

vyšší terapeutický efekt“ a hned v následujícím odstavci na stejné straně „S izomer je 5x účinnější 

antagonista vitamínu K“ 

• Diskuze připomíná v některých částech spíše rozšířený abstrakt (např. cíl práce, metoda) 

Dotazy: 

• v části zkratek je CYP vysvětlen jako cytochrom, není spíše CYP používán jako zkratka pro 

cytochrom P450, jaký je rozdíl mezi cytochromem a cytochromem P450? 

• Metody „gene reporter assay“ a „two-hybrid assay“ jsou pro neodborníky na molekulární farmakologii 

v DP poněkud nejasně vysvětleny, můžete je stručně popsat? 

Výše uvedené poznámky či nesnižují úroveň DP kolegyně Rulcové, doporučuji ji komisi k obhajobě.      
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