
Posudek oponenta bakalářské práce 
 
Jméno a příjmení uchazeče/ky :  Barbora Otáhalová 
 
Název práce: Inhibiční vliv estrogenních endokrinních disruptorů na aktivitu cytochromů 
P450 
 
 
 
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 

X A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

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

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



5. Formální a grafická úroveň práce 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 
Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : Předkládaná bakalářská práce je zpracovaná velice 

precizně a přináší unikátní výsledky. Na přehledný a zajímavý úvod navazuje metodická část, 
ve které bych možná doporučila eliminovat psaní formou odrážek, aby práce získala 
formátování impaktovaných časopisů. Také bych doporučila uvést rovnici pro výpočet IC50 
(str. 36) a rozvést větu: ͈͈ Z této křivky byla poté odečtena hodnota pro 50% inhibici”. S tím 
souvisí můj dotaz: Jakým způsobem? V grafech závislosti aktivity cytochromů na logaritmu 
koncentrace inhibitoru by jako popisek osy x stačilo namísto slova Logaritmus log, neboť by to 
čtenáři dalo jistotu, že se jedná o dekadický logaritmus a ne přirozený. Diskuze získané 
výsledky zasahuje do širšího kontextu problematiky řešené laboratoří. Počet referencí je 
nadprůměrný. 

 
 
 
B. Obhajoba 
 
Dotazy k obhajobě  

1. Jak se odečítá hodnota IC50 z logaritmického výnosu závislosti aktivity enzymu na 
koncentraci inhibitoru? 

2. Jaké další závislosti (grafy) byste ještě stanovila, abyste mohla určit, zda se jedná o inhibici 
reverzibilní/irreverzibilní a případně kompetitivní, nekompetitivní apod.? 

3. V případě, že výsledky naznačují, že inhibici cytochromů spíše způsobují následné 
metabolity vámi sledovaných látek, použila byste je v dalších analýzách? 

 
 

 
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: 2.6.2018 
 
 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): RNDr. Veronika Hýsková, PhD. 
 


