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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Předložená diplomové práce je srozumitelně a čtivě 
napsaná, s minimem překlepů a chyb. Text je vhodně doplněn obrázky. Diplomantka 
provedla důkladnou rešerši literatury, o čemž svědčí i velké množství literárních pramenů, 
které jsou v práci citovány. 
 
Dotazy a připomínky:  
Připomínky: 
      1) V prohlášení chybí poslední věta "Práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného 
titulu.". 
      2) V textu nejsou zavedeny některé zkratky - např. AsA-GSH (str. 20). 
      3) Při stanovení aktivity askorbátperoxidasy se AsA (kys. askorbová) neoxiduje 
peroxidem vodíku na askorbát. Při této reakci vzniká dehydroaskorbát (str. 44 a 55). 
     4) V části Materiál a metodika chybí sekvence použitých primerů. 
     5) Tab. 12 - rozdíl mezi použitou červnou a oranžovou barvou není moc patrný. 
     6) str. 61 - V poslední větě je uvedeno, že "sa nepodarilo vyhodnotiť expresiu enzýmov 
z dovodu nízkej koncentrácie RNA". Měla by tam být uvedena "exprese genů". 
 
Dotazy 
      1) V teoretické části popisujete, jak vzniká oxidační stres, ale nezmiňujte, co to vlastně je. 
Jak byste tedy definovala oxidační stres? 



     2) Na str. 19 zmiňujete Ni-SOD. Vyskytuje se tato isoforma u rostlin a pokud ano, tak 
jakou má funkci? 
    3) V jakém poměru jste smísila zásobní roztoky solí při tvorbě zřeďovací vody (str. 37) a 
proč se do pufru k přípravě subcelulárních frakcí přidává polyvinylpyrrolidon a dithiothreitol 
(str. 36)? 
    4) Dochází vlivem použitých anthelmintik i ke změně sekundárních metabolitů (např. 
isoflavonoidů)? 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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