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II. Posudek oponenta 

 

Diplomová práce Hany Šťastné je středního rozsahu, je standardně koncipována a členěna. Tematicky je 

práce součástí projektu katedry biochemických věd zabývajícího se biotransformací anthelmintik u 

hospodářských zvířat, v tomto případě ovce domácí (Ovis aries).  

V teoretické části diplomantka seznamuje čtenáře s metabolismem cizorodých látek, s enzymy redukujícími 

karbonylovou skupinu a s jejich různými substráty a inhibitory. Přesto mi chybí alespoň stručná kapitolka o 

testovaném species. Metodická část je zpracována velmi podrobně. Získané výsledky jsou přehledně 

zpracované do tabulek a grafů. Závěr diplomové práce odráží její cíl.  

Připomínky 

1. Str. 23 dole …stojí dynamická rovnováha… nepřesné označení 

2. U výpočtů navážek flubendazolu a inhibitorů chybí jednotky u molární hmotnosti (označena jako M). 

3. Tabulky 3 a 4 jsou totožné, přesto mají jiný nadpis. 

4. Výsledky – bylo by přehlednější uvádět tabulku i graf pro 1 inhibitor na 1 stránce (str. 51-60). 

5. V tabulce 19 by byl vhodnější jednotkou pmol/mg/min.  

6. Byla by vhodná souhrnná tabulka kinetických parametrů pro srovnání redukce flubendazolu u ovcí a 

beranů (str. 63-69). Hodnoty uvedené na různých místech textu jsou nepřehledné.  

7. Diskuse není diskusí výsledků, maximálně jejich popisem (místy i popis metodiky), chybí srovnání s 

jinými autory, s pracemi z katedry.  

8. Pouze 16 citací (z toho jen 2 vědecké články).  

Dotazy 

1. Mohou se plícemi a kůží dostat do organismu také léčiva (vy uvádíte pouze látky toxické)?  

2. Str. 12 …Například albuminy na sebe strhávají detergenty, sulfonamidy a alkaloidy…. dramatický 

popis. Váží albuminy i jiná léčiva? 

3. Str. 23 věta: Podle úmluvy… prosím, vysvětlete význam. 

4. Kolik paralelních vzorků bylo měřeno pro stanovení inhibice? 

5. Jak byste vysvětlila výrazný rozdíl při inhibici menadionem pro hodnotu IC50 u jater a střev (játra 10 

μM, střeva 150 μM).  

 

Přesto diplomová práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě. 
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