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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

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 diplomová práce Bc. Moniky Šmídlové je 
psána srozumitelně, bez většího množství překlepů a chyb. Obsahově jsou teoretická i 
praktická část přehledně členěny s návazností jednotlivých kapitol. Diskuze je skutečnou 
diskuzí a výsledky diplomantky jsou zasazeny do kontextu publikovaných dat jiných autorů. 
Práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce.  
 
 
Dotazy a připomínky: K práci mám několik připomínek a dotazů. 
 
- v Teoretické části, str. 2, tab. 1 je nelogická vazba věty "Charakteristická je také Auerových 
tyčí …" 
- v práci se často objevují až sekundární citace od autorů, kteří danou skutečnost pouze 
převzali 
- v kapitole 2.4.1.6 chybí zkratka pro aldo-ketoreduktasu 1C1, tedy AKR1C1 
- v tab. 6, str. 38 je uveden chybný součet pro přípravu reakční směsi s inhibitorem, zřejmě 
má být 58 ul pufru 
- v tab. 8 a 9, str. 42 (i další tabulky) jsou desetinná místa u specifických aktivit zbytečná 
- větší připomínku mám k nejednotnosti psaní citací. Množství citací je nadstandardní, takže 
by ta kapitola zasluhovala větší pozornost 
 



- v Metodice, str. 37 píšete, že jste pro AKR1B1 a 1C1 prodloužila dobu inkubace na 120 
minut. Důvod asi tuším, ale máte představu o linearitě závislosti inkubace podobného typu 
enzymu na čase? 
- v tab. 15 a 16, str. 57 jsou u CBR1 a cytarabin nelogické hodnoty. Došlo k záměně? Pokud 
ne, tak čím si to vysvětlujete? 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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