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II. Posudek oponenta 

 

Předložená diplomová práce Lucie Koubkové byla vypracována na Univerzitě Porto (Portugalsko). Je psaná 

velmi pěknou angličtinou a po formální stránce hezky zpracovaná. 

 Práce je kratšího rozsahu (48 stran), nicméně to nic neubírá na její kvalitě. Teoretická část rozdělená do 

devíti kapitol je přehledná a srozumitelná. Autorka nás seznamuje s nádory prsu včetně terapeutických 

přístupů k léčbě, s estrogeny s ohledem na jejich biosyntézu, signalizaci a mechanismus estrogenní 

karcinogeneze, dále se strukturou a funkcí aromatasy a nakonec s isoflavonoidy a jejich účinkem v léčbě 

estrogen-dependentních nádorů prsu. Kvalitu teoretické části podtrhuje velké množství použité literatury (53 

citací). 

Cíl práce je jasně a srozumitelně formulován. V experimentální části autorka podrobně popisuje použitou 

metodiku. Z popisu vyplývá, že diplomantka zvládla celou řadu náročných metodik včetně práce s buněčnými 

liniemi a přípravy placentárních mikrosomů, což svědčí o její experimentální zdatnosti. Výsledky jsou 

přehledně zpracovány do tabulky, grafů a obrázků. V diskusi jsou srozumitelně a pečlivě zhodnoceny získané 

výsledky. Závěr koresponduje se zadanými cíly a je v něm naznačen další postup při řešení projektu. 

Závěrem bych ráda vyzdvihla, že je celá práce velmi hezky a čtivě napsaná, s minimem překlepů, a i po 

grafické stránce je velmi hezky zpracovaná. 

 

Připomínky: 

   •   V anglicky psaném textu je nezbytné používat desetinné tečky. 

 

 Dotazy: 

   •   Co jste očekávali od biotransformace sójového extraktu houbou Aspergillus awamori? 

   •   Na obr. 10 (str. 35) jsou vyneseny čtyři koncentrace isoflavonoidů, ale v textu a také v Metodické části 

       se zmiňujete pouze o třech koncentracích. Odkud se tedy vzaly výsledky naměřené s nejnižší 

       koncentrací flavonoidů (cca 1,5 µM)? 

   •   K čemu v experimentech sloužila peleta obsahující aktivní uhlí a dextran ("charcoal-dextran pellet", str. 

       28-30)? 

 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a doporučuji ji k závěrečné obhajobě. 
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