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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. : 

 

Předkládaná bakalářská práce je velmi kvalitní, svým obsahem i formou naprosto splňuje 

požadavky kladené na bakalářskou práci. Myšlenky práce jsou jasně formulované, výsledky logicky 

řazené a srozumitelně popsané. 

Bylo provedeno velké množství práce, což dokládá také publikace, jejímž prvním autorem je 

právě řešitel bakalářské práce. 

Jako nedostatek hodnotím zejména poměrně značný počet překlepů a chybějících vysvětlení 

zkratek, např. FGRF (str. 21), TKIs (str. 36) a NK, ND (str. 39). V textu také chybí např. odkaz na 

tabulku 1, není zřejmé, co tabulka ukazuje. Druhým nedostatkem práce je forma, kterou je psána 

diskuze. Jedná se totiž z velké části jen o shrnutí teorie a dosažených výsledků. Chybí hlubší 

zamyšlení se nad významem získaných výsledků a vlivu dalších parametrů. 

Celkově hodnotím práci velice kladně. 

 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1. V úvodu práce uvádíte metabolismus jednotlivých protinádorových léčiv. V případě 

ellipticinu a vandetanibu je také uvedeno, které jejich metabolity jsou detoxikační a které 

aktivační. Jsou tyto informace známy také pro léčiva lenvatinib a carozantinib? Můžete 

uvést, které z metabolických drah těchto léčiv vedou k detoxikaci léčiva a které k jeho 

aktivaci? 

 

2. Proč byla v případě oxidace bufuralolu použita jiná metoda separace metabolitů ze směsi 

(vysrážení proteinů) než v případě ostatních sloučenin (extrakce do organické fáze)? 

 

3. Máte nějaké vysvětlení pro fakt, že studované inhibitory tyrosinkinas nemají vliv na 

oxidaci bufuralolu, přestože jednoznačně aktivitu CYP2D6 ovlivňují? 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

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

 

C. Celkový návrh 

 

 

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