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

 

1. Rozsah BP a její členění 

 A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí 

x 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 

 B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 

názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

x C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

 A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

x 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 

 A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

x 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 patří k jedněm ze stručnějších, navíc je v celé práci velké 

množství zkratek různých faktorů, které snižují čtivost práce.  Zkratky jsou i v obrázcích, kde navíc 

nejsou vysvětleny.  

Celá kapitola Výsledky by si zasloužila více pozornosti. V grafech se velmi špatně orientuje, 

jelikož názvy jednotlivých grafů jsou stejné, dále ke zhoršené orientaci též přispívají nedostatečné 

popisky dat, pomohlo by tyto popisky použít přímo v grafu.  

Kapitola Metody by též mohla být zpracována pečlivěji. Nachází se v ní několik zásadních 

nedostatků. Na str. 26 řádek 7: „V dalších krocích byly vzorky RNA uvolněny z kolonky pomocí 

promývacích pufrů.“, celá tato věta nedává smysl, vzorek RNA jednoznačně z kolonky není uvolněn 

promývacími pufry. Za nesprávný údaj považuji uvedenou koncentraci RNA ve vzorcích „1000 

ng/ml“ na téže stránce v kapitole 3.2.4 Reverzní transkripce RNA, předpokládala bych použití 

množství (ne koncentrace) RNA v jednotkách nanogramů nebo mikrogramů na reakci, čemuž 

odpovídají i udávané hodnoty od výrobce daného kitu, který doporučuje použít množství 100–1000 

ng RNA na reakci (https://www.generi-biotech.com/produkty/gb-reverse-transcription-kit/, 27. 08. 

2019). Navíc mi v kapitole Metody chybí kapitoly, ve kterých by byly popsány metody stanovení 

koncentrace (pouze zmínka v jedné větě), čistoty a integrity izolované RNA chybí zcela. Dále chybí  

složení  (a koncentrace jednotlivých složek) použitého PBS pufru včetně uvedení jeho pH. 

Seznam použitých zkratek je značně nekonzistentní, někdy je zde uveden český i anglický 

ekvivalent, někdy jen anglický, jindy jen český. U stěžejní zkratky CDDP bych si jako vysvětlivku 

představovala vysvětlení všech čtyř písmen, namísto uvedení, že se jedná o cisplatinu. 

Nakonec musím zmínit kapitolu Použité literatury, kde autorka uvádí pouze první autory 

s následující zkratkou et al., navíc u knižních publikací neuvádí nakladatelství.  

Výše zmíněné nedostatky požaduji opravit do opravného lístku. 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1) Proč jsou při protinádorové chemoterapii zasaženy jen vlasové folikuly? Nebo jsou 

zasaženy všechny folikuly (jak vlasy, tak i chlupy či obočí a řasy)? 

2) V práci uvádíte, že jste používala Petriho misku o obsahu 60.1 cm2, jakému průměru 

odpovídá tato plocha? A jaký objem buněčné kultury jste na tuto plochu použila?  

3) V práci na str. 22 v kapitole 1.5.2 uvádíte známé inhibitory V-ATPáz bafilomyciny a 

concanamycin ze skupiny „Pleco macrolidů“, mohla byste mi tento název objasnit? 

4) V práci používáte jako „housekeeping“ gen POLR2A, o jaký gen se jedná?  

 

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) velmi dobře-dobře 

 

Datum vypracování posudku: 28.8. 2019 

 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): RNDr. Michaela Moserová, Ph.D. 
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