
Posudek školitele bakalářské práce 
 

 

Jméno a příjmení uchazeče/ky :  Ondřej Husál 
 
Název práce: Metabolismus inhibitorů tyrosinkinas, protinádorových léčiv nové generace 
 
Hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte známkou ve standardní stupnici 1 až 4) 

 

1. Samostatnost uchazeče/ky 

 

Ve fázi zpřesňování 

tématu práce 

1 

Během zpracování 

zadaného tématu 

1 

Při sepisování práce 1 

 

2. Komunikativnost, schopnost spolupráce   1 

 

3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazeče/ky  2 

 

4. Spolehlivost a plnění zadaných úkolů  2 

 

 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 3. : 

Ondřej Husák začal svou BP vypracovávat pod vedením paní profesorky Stiborové. V rámci své 

práce se měl zabývat organickou syntézou jednoho z metabolitů vandetanibu, konkrétně N-

desmethylvandetanibu. A tento metabolit následně otestovat na buňkách. Syntézu měl vypracovávat 

pod dohledem pana doc. Smrčka. Bohužel vzhledem k zdravotnímu stavu paní profesorky nebyla 

spolupráce nijak přesně domluvena. Bohužel, když se podařilo se domluvit, tak byla vyhlášena 

karanténa. Po jejím skončení bylo od organické syntézy upuštěno a Ondřej Husák se začal věnovat 

druhému metabolitu vandetanibu, vandetanib N-oxidu, který byl komerčně dostupný a byl 

k dispozici v laboratoři. V rámci laboratoře prof. Eckschlagera byla ve spolupráci s Terezou Feglar 

otestován vliv metabolitu na buňky. Daný metabolit byl také podroben testování s potkaními 

jaterními mikrosomy, aby se zjistil, jeho případný metabolický osud. Horší hodnocení v zájmu o 

práci a spolehlivosti souvisí se sepisováním práce, které nebylo dle mých představ. V rámci 

kontroly na plagiát byla nalezena shoda 20 %. Z 43 nalezených podobností, pouze 3 mají shodu 

vyšší než ≥ 1 %. Všechny nějakým způsobem souvisí s prostorem univerzity a dohromady 

představují 10 %. Tyto shody pramení z povinných částí (titulní strana, či prohlášení) a kapitoly o 

materiálu a metodách. Z mého pohledu se nejedná o plagiát. 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

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

 

C. Celkový návrh 

 

Navrhovaná celková klasifikace výborně 

 

Datum vypracování posudku: 14.8.2020    ………………………….. 

         Radek Indra 

       Jméno a příjmení, podpis školitele (SIS)  

https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=bd3e07e691dc862b8969750b4f6de7e5&tid=3&do=main&doo=detail&did=220562

