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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:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Předložená diplomová práce je zpracována kompaktně, 
jednotlivé části jsou řazeny s logickou posloupností. Cíle jsou jednoznačně definované, 
metody přiměřené cílům a jasně zdůvodněné. Gramatické chyby či překlepy se v práci 
vyskytují jen ojediněle. Studentka používá v diplomové práci vysoce odborný jazyk a styl,  
teoretická část práce má téměř charakter disertační práce.  
 
Dotazy a připomínky:  
1.) Na str. 25 uvádíte, že je při dávce 5 g paracetamolu konjugační kapacita jater překročena 
a léčivo je metabolizováno cestou CYP 2E1, během níž vznikají toxické meziprodukty, které 
můžou poškodit jaterní tkáň. Uveďte konkrétně o jaké metabolity se jedná. Lze považovat 
dávku paracetamolu 5 g/den za akutní předávkování, event. při jaké dávce dochází 
k akutnímu předávkování? 
 
2.) Na str. 57 uvádíte statistickou významnost p < 0,0001. V preklinické (klinické) praxi se 
běžně tato hladina významnosti nepoužívá. Za nejvyšší hladinu významnosti se považuje p < 
0,001 (***). Vysvětlete důvod použité statistické významnosti. 
 
3.) V experimentu jste použila koncentrace liraglutidu 1, 10, 100 nM (event. 0,1 a 1000 nM). 
Na jakém podkladě jste zvolila dané koncentrace léčiva? Jaká je relevance ke koncentracím 
používaným v klinické praxi? 
 



4.) V diskusi a závěru uvádíte, že jste ve zvolených koncentracích liraglutidu neprokázala vliv 
na měřené parametry a současně jste neprokázala hepatoprotektivní vliv na paracetamolem 
indukované poškození hepatocytů. Neuvádíte ale vysvětlení. Může být důvodem nízká 
koncentrace event. krátkodobé působení liraglutidu?  
 
    
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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