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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: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení:  
 
Předložená diplomová práce Jany Čejchanové byla vypracována v rámci programu 
ERASMUS na JULIUS-MAXIMILIANS-UNIVERSITY OF WÜRZBURG pod vedením PD Dr. 
Matthiase Ungera. Po formální stránce má diplomová práce vynikající úroveň; je přehledná a 
doložená kvalitní obrazovou dokumentací.  
 
 
Dotazy a připomínky:  
 
Str. 4, 2.1.1 Píšete, že "Xenobiotics are converted by enzymatic transformation using the 
metabolic pathways for endogenous substances." Jsou ale zapojeny i další biotransformační 
enzymy. 
 
Jak si vysvětlujete, že při současném podání SJW a orálních kontraceptiv dojde 
k neplánovanému otěhotnění? 
 



Str. 41, tab. 13 - Jaké látky jsou ve frakcích VII, VIII a IX? Tyto frakce mají vysokou inhibiční 
aktivitu vůči UGT. 
 
Proč se jednotlivé frakce netestovaly také na střevních mikrosomech, když celý extrakt měl 
větší inhibiční aktivitu vůči UGT ve střevních mikrosomech?  
 
Mohly by některé z obsahových látek způsobit také indukci UGT? 
 
Jsou použité koncentrace extraktu třezalky a tymiánu (10, 50 a 250 mikrog/ml) dosažitelné 
v organismu? 
 
Z čeho jste vycházela při vyvíjení metodiky LC/MS?  
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