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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:  
Diplomová práce  Davida Čechlovského  s názvem „Individualized  pharmacokinetically 
guided adjustment of fluorouracil using population pharmacokinetic modelling“ byla 
vypracována v rámci programu ERASMUS na Pharmaceutical Institut  of Friedrich-Wilhelms-
University of Bonn pod odborným vedením Prof.  Dr. Ulrich Jaehdeho. 
 
Cílem diplomové práce bylo vytvořit farmakokinetický model pro 5-fluorouracil pro odhad 
AUC na základě odběru jednoho vzorku krve od pacientů. Model má být využit pro úpravu 
dávkování a tím pro zvýšení efektivity a tolerability terapie. Farmakokinetická data s různou 
délkou infúze od devadesáti pacientů s kolorektálním karcinomem byla zavzata do této 
studie. 
Za hlavní výsledek této studie lze považovat vypracování strategie pro odhad AUC 5-FU na 
základě odběru 1 vzorku krve 2 hodiny před koncem infúze. Pomocí tohoto modelu může být 
AUC velmi přesně odhadnuta pomocí Bayesova přístupu, čímž může dojít k výrazné 
individualizaci terapie a snížení variability farmakokinetických parametrů u pacientů. 
 
Diplomová práce je na excelentní vědecké úrovni. Je napsána velmi dobrou angličtinou a 
obsahuje všechny formální náležitosti vědecké práce. 
 
Dotazy a připomínky:  
V tabulkách se používají desetinné čárky namísto desetinných teček. 
Mohl byste vysvětlit data prezentovaná v tabulce 4? 



V klíčových tabulkách 3 a 6 chybí odkaz na literaturu. 
Mohl byste komentovat farmakogenetiku (mutace) genu DPYD jako kovariát pro 5-FU 
model? 
Bude se vyvíjet „user-friendly tool“ pro individualizaci dávkování 5-FU na základě vašeho 
modelu pro klinickou praxi? 
 
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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