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

 

1. Rozsah DP a její členění 

x A - přiměřené, odpovídají charakteru DP 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 

 A - výborná, bez závažnějších připomínek 

x 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 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 



Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 

 

Diplomová práce Petry Baráčkové se zabývá studiem vlivu inhibitorů tyrosinkinas a ellipticinu na 

expresi a aktivitu biotransformačních enzymů. Studovaná problematika je vzhledem k využitelnosti 

inhibitorů tyrosinkinas v cílené terapii celé řady nádorových onemocnění velmi aktuální 

problematikou. Ovlivnění exprese a aktivity studovaných biotransformačních enzymů inhibitory 

tyrosinkinas by totiž mohlo vést ke změnám v metabolismu a tím i účinnosti dalších současně 

podávaných léčiv a ovlivňovat rovněž rozsah nežádoucích účinků, které většina léčiv na organismus 

má. 

 

Úvod diplomové práce odpovídá pracím obdobného charakteru, je vhodně doplněn schématy 

reakčních cyklů cytochromů P450 a flavinových monoxygenas, metabolismu studovaných 

inhibitorů tyrosinkinas a ellipticinu. Tyto procesy jsou zároveň v úvodní části velmi detailně 

popsány. 

 

V předkládané diplomové práci bylo použito poměrně široké spektrum různých biochemických a 

molekulárně-biologických metod, které jsou podrobně popsány a složení všech reagencií a pufrů je 

správně uvedeno. 

 

V rámci diplomové práce se podařilo úspěšně izolovat a charakterizovat mikrosomální frakce 

z ledvin a jater kontrolních a premedikovaných potkanů. Z ledvin byla získána rovněž RNA o velmi 

dobré kvalitě. Exprese studovaných enzymů byla sledována jak na úrovni RNA, tak proteinu a 

úspěšně byla i měřena aktivita studovaných biotransformačních enzymů. Oba studované inhibitory 

tyrosinkinas se ukázaly být významnými potenciálními induktory CYP1A1, které rovněž zvyšovaly 

indukční potenciál toxického alkaloidu ellipticinu. Výsledky diplomové práce jsou doplněny řadou 

velmi názorných grafů a ukázek imunodetekce stanovených proteinů. 

Celkově považuji předkládanou diplomovou práci za velmi kvalitní, navíc moc pěkně 

formulovanou v metodické, výsledkové a diskusní části. 

 

Neshledávám v práci žádné závažné nedostatky, po formální stránce uvádím pouze následující 

drobné připomínky: 

 

 Úvodní část diplomové práce by bylo jistě vhodné doplnit a některé literární údaje shrnout 

ve formě srozumitelných tabulek, ať už jde např. o výčet cytochromů P450, flavinových 

monooxygenas či známých inhibitorů tyrosinkinas. Informace zpracované ve formách 

tabulek zpravidla vhodně doplňující nalezené literární údaje.  

 Na str. 35 v metodické části práce je uvedeno, že in vivo experimenty byly realizovány 

v prostorách Státního zdravotnického úřadu. Tato instituce se ovšem jmenuje „Státní 

zdravotní ústav“. 

 Diskusi diplomové práce by bylo vhodné ukončit shrnujícím odstavcem zahrnujícím hlavní 

výstupy celé práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1. V úvodní části diplomové práce jsou na str.22 stručně zmíněny jednotlivé třídy existujících 

inhibitorů tyrosinkinas, kterých je celá řada a některé z nich jsou již běžně využívány v 

klinické praxi např. Imatinib. V této části by se hodil stručný jmenovitý výčet těchto 

nejznámějších inhibitorů tyrosinkinas včetně zdůvodnění, na jakém základě byly vybrány 

ke studiu v této diplomové práci konkrétně inhibitory Vandetanib a Lenvatinib? 

 

2. Pro sledování exprese biotransformačních enzymů na úrovni mRNA byly použity IDT 

genové expresní eseje. Víte na jakém principu tyto eseje fungují? Jak specificky detekují 

příslušné transkripty? Máte informaci, v jaké oblasti genu jsou položeny např. na rozhraní 

intron-exon apod.? 

 

3. V metodické části práce nejsou uvedeny všechny použité statistické testy např. t-testy 

použité pro statistické vyhodnocení ovlivnění aktivity studovaných biotransformačních 

enzymů.  

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu  JE podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

 

Navrhovaná celková klasifikace (výborně, velmi dobře, dobře, neprospěl)       VÝBORNĚ 

 

Datum vypracování posudku: 12.5.2019 

 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS):    RNDr. Radka Václavíková Ph.D. 


