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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 

 

1. Rozsah BP a její členění 

X A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 

2. Odborná správnost 

X A - výborná, bez závažnějších připomínek 

 B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 

názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

X A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

 B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací 

 C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 

nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 

dat, popř. opsání velkých částí textu) 

 

4. Jazyk práce 

X A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

 B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

 C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   

obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 

5. Formální a grafická úroveň práce 

 A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

X B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

 C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 



 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 

 

 

1. Bakalářská práce je strukturovaná přehledně a chronologicky. Všechny kapitoly jsou 

zpracované pečlivě a rozsahem i obsahem zcela odpovídají požadavkům kladeným na 

bakalářskou práci. 

 

2. Některé zkratky použité v práci nejsou uvedeny v Seznamu použitých zkratek (zejména 

z kapitoly 1.2.1.1. – např. STAT, CCRP, Hsp90 aj.). 

 

3. Na straně 35 bych doporučila místo termínu „chladová místnost“ uvedení lepší specifikace 

teploty, při které inkubace probíhá.  

 

4. Na obrázku 13, str. 37 jsou dle mého názoru prohozené popisky pod grafickým náčrtem. 

V levé části obrázku je fluorescence blokována zhášečem a v pravé části obrázku dochází 

aktivitou Taq polymerázy k odštěpení fluoroforu od zhášeče. 

 

 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

 

1) Aktivita CYP2B (na obrázku 16, str. 39) u skupin potkanů premedikovaných BaP+EE2 a 

BaP+E2 vykazuje signifikantní zvýšení oproti kontrolní skupině CTRL, což ale nekoreluje 

s výsledky získanými z detekce exprese proteinu CYP2B na obrázku 15. Zde zvýšení 

v expresi proteinu CYP2B u skupin BaP+EE2 a BaP+E2 oproti kontrolní skupině není 

patrné. Jak si tuto diskrepanci vysvětlujete? 

 

2) Na obrázku 17, str. 40 uvádíte u skupiny potkanů premedikovaných EE2 signifikantní 

snížení relativní míry exprese genu CYP2B1 na hladině významnosti p < 0,05. Jedná se o 

porovnání s kontrolní skupinou? Ptám se proto, že skupina E2 má vyšší míru relativní 

exprese oproti EE2 a naopak EE2+E2 nižší míru exprese než skupina EE2 a obě tyto skupiny 

mají shodně výsledek signifikantní na hladině významnosti p < 0,001. 

 

3) Z obrázku 16 je patrný nevýznamný rozdíl v aktivitě CYP2B mezi skupinami potkanů 

premedikovaných EE2 a E2 bez přítomnosti benzo[a]pyrenu. Ovšem v přítomnosti BaP 

došlo u skupiny BaP+EE2 k významnému poklesu oproti skupině BaP+E2. Jak si rozdíl 

v aktivitě u těchto skupin v přítomnosti BaP vysvětlujete?  

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

 

Navrhovaná celková klasifikace: výborně 

 

Datum vypracování posudku: 4.6.2018 

 

Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): RNDr. Kateřina Levová, Ph.D. 


