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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Martin Huličiak projevil zájem vypracovat experimentální diplomovou práci na téma lékových 
interakcí s membránovými transportéry již ve třetím ročníku a práci posléze v ročníku čtvrtém 
zahájil. Jeho úkol nebyl nikterak jednoduchý. Cílem diplomové práce bylo zavést i) metodiku 
akumulačních studií na intestinálních řezek potkana a člověka a ii) implementovat transportní 
studie přes monovrsvu Caco-2 buněk do našich laboratoratorních podmínek a otestovat několik 
vybraných látek ze skupiny anti-HIV léčiv. Oba úkoly se mu podařilo zdárně vyřešit a získané 
výsledky jsou prezentovány v diplomové praci. Kromě intestinálních efluxních transportérů a 
možných lékových interakcí s anti-HIV látkami se věnoval i potenciálním lékovým interakcím 
nově zaváděných anti-HCV látek a studiu role střevních OATP transportérů. Získané výsledky 
budou základním stavebním kamenem publikací, které bude Martin Huličiak posléze potřebovat 
k obhajobě titulu Ph.D.  
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