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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 

 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 - uspkojivá, s ojedinělýmmi většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 



 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5: 

Bakalářská práce Ondřeje Husáka svým rozsahem patří mezi práce stručnější. Chápu, že kvůli řadě 

překážek (karanténní opatření spojená s pandemií koronaviru, úmrtí školitele) nemohla být 

provedena experimentální část v původně zamýšlené šíři, ale očekávala bych, že o to kvalitněji bude 

zpracována část rešeršní. V té se však bohužel nachází poměrně velké množství překlepů, 

stylistických neobratnostní, nejednotností a chyb. Ty zásadnější z nich požaduji opravit formou 

opravného lístku. V metodické části je neúplný seznam použitých chemikálií, chybí některé údaje 

důležité pro zopakování experimentů (médium pro pěstování buněk, objem extrakčního činidla,…). 

Inkubační směs v kapitole 3.3.1 také není dle mého názoru uvedena správně a proto ji požaduji 

opravit. V celé práci chybí v textu odkazy na strany, kde se nachází zmiňované obrázky a tabulky. 

Nevhodné je použití slangových výrazů, zejména „inkubačka“, který se nahází i v legendě grafů. Ne 

zcela spokojená jsem i s popisem obrázků – grafů. Vhodně není zvolen ani formát citací. 

Své námitky a výtky jsem se studentem podrobně diskutovala. 

 

B. Obhajoba 

Dotazy k obhajobě  

1. Jaké množství vandetanibu komerční preparát vandetanib N-oxid obsahuje? Je to množství 

ukázané ve výřezu obr. 5?  Nebylo by možné tento preparát přečistit? 

 

2. Proč bylo při inkubacích použito poměrně vysoké pH (pH 8,5) 

 

3. Z čeho vychází Vaše tvrzení v diskuzi, že rozdíl v účinnosti mezi vandetanibem a vandetanib-

N-oxidem je přibližně desetinásobný? Pokud z obr. 10, mohl byste určit hodnoty IC50 a své 

tvrzení upřesnit?  

 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

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

 

C. Celkový návrh 

 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  /  NE   

 

Navrhovaná celková klasifikace: dobře  

Datum vypracování posudku: 9. 9. 2020 

 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta: RNDr. Věra Černá, Ph.D. 


