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a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: velmi dobrý 
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f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 
Případné poznámky k hodnocení:  
Diplomatka se v předložené práci zabývá studiem vlivu seskviterpenů α-humulenu a trans-
nerolidolu na proliferaci prsní nádorové linie MCF-7 a následně na katalytickou aktivitu 
vybraných antioxidačních a biotransformačních enzymů. Vzhledem k rostoucí incidenci 
nádorových onemocnění, v jejichž patogenezi hrají mimo jiné významnou roli volné radikály, 
a neustálému hledání přírodních látek, které by byly využitelné v terapii tohoto onemocnění, 
se jedná o velice zajímavé a čtivé téma. 
Teoretická část je zpracována poměrně přehledně, nicméně autorka, díky ne vždy vhodně 
zvolenému členění textu, opakuje již uvedené informace (např. v části věnované 
sekundárním metabolitům rostlin a éterickým olejům str. 18 a 22, použití stejných schémat 
při popisu funkce antioxidačních enzymů na str. 26 a 28). Některé formulace byly vytržené z 
kontextu zdrojových prací, případně byly nepřesně přeloženy (např. str. 18 citace [12]), takže 
nebylo zcela zřejmé, co chce autorka sdělit. Je škoda, že v textu nebyla jasně uvedena 
spojitost mezi voskovníkem (Myrica rubra), α-humulenem a trans-nerolidolem (zřejmě 
obsahovými látkami voskovníku). Metodická část byla zpracována velice podrobně (téměř 20 
stran) s detailním popisem všech provedených metod. V této části však bylo poměrně hodně 
formálních chyb (gramatika např. gentamycin/gentamicin; zápis jednotek nebo špatně 
uvedené jednotky μl místo ml). Výsledková část je přehledná s řadou tabulek a grafů, což 
vzhledem k velkému množství dat usnadňuje orientaci, nicméně u všech chybí v popisku 
počet opakování (n), což je zvláště u statistického hodnocení důležitý údaj. Autorka se 
zdárně vypořádala s diskuzí především první části výsledků, kde porovnává výsledky 
zjištěné cytotoxicity s jinými pracemi. V závěru pak spíše sklouzla k opětovnému zopakování 



výsledků, což bylo i na úkor komentáře ke zvýšení aktivity SOD (u MCF-7 i hepatocytů) a 
snížení aktivity GST (u MCF-7), přičemž v teoretické části uvádí, že se oba podílí na 
detoxikaci superoxidového radikálu. 
 
 
Dotazy a připomínky:  
Připomínky:  
Doporučovala bych citovat elektronické zdroje dle normy ČSN ISO 690, tedy bez URL 
adresy v textu. Pozor na nejednotnost v názvosloví enzymů – asa/áza a psaní názvu 
enzymů dohromady. V textu jsou na mnoha místech špatně zapsané jednotky s nebo bez 
mezery (např. 16% = šestnáctiprocentní X 16 % = šestnáct procent; 70 g X 70x g). 
Otázky: 
1) Na str. 4 a 22 zmiňujete, že silice jsou schopny potlačovat abiogenezi, co tím myslíte? 
2) V práci je porovnáván vliv seskviterpenů na lidskou prsní nádorovou linii a potkaní 
hepatocyty. Nebylo by lepší porovnávat v tomto typu experimentu buněčné linie stejného 
živočišného druhu? Tzn. místo potkaních např. buněčnou lidskou buněčnou linii HepaRG? 
3) Na str. 14 uvádíte: „ Z tohoto důvodu byla při experimentu použita právě buněčná linie 
MCF-7, která vykazovala v dřívějších testech vyšší proliferační schopnost oproti jiným liniím.“ 
Jsou to Vaše vlastní zjištění? S jakými buněčnými liniemi jste porovnávala? Nebo chybí 
citace? 
4) Str. 18 – Jaké jiné kvality silic máte na mysli, když mezi tzv. biologické vlastnosti 
zahrnujete všechny efekty, které jsou vyvíjeny na lidi, zvířata a rostliny? 
5) Na str. 22 uvádíte, že vliv α-humulenu na proliferaci rakovinných buněk už byl prokázán. 
Chybí tu citace, mohla byste upřesnit, o jaké rakovinné buňky se jednalo a v jakých 
koncentracích byl α-humulen používán? 
6) Proč byly pro hodnocení vlivu na antioxidační/biotransformační enzymy vybrány 
koncentrace seskviterpenů 25 a 50 μg/ml? Na str. 39 uvádíte, že výsledky 1. části 
experimentů (tzn. zjišťování cytotoxicity) byly zohledněny při zjišťování vlivu α-humulenu a 
trans-nerolidolu na aktivitu vybraných enzymů. To ale neodpovídá výsledkům pro trans-
nerolidol, kde došlo k významnému snížení viability buněk až při koncentraci 75 μg/ml. 
7) Str. 55. Výsledky specifické aktivity u CAT máte uvedené v μmol∙mg-1∙min-1, všechny 
ostatní enzymy mají aktivitu v řádech nmol∙mg-1∙min-1. V teoretické části přitom píšete, že 
CAT je jeden z nejúčinnějších antioxidačních enzymů. Mohla byste to prosím vysvětlit? 
8) Vysvětlete rozdíl mezi IC50 a GI50. 
 
Celkové hodnocení:  velmi dobře, k obhajobě: doporučuji 
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