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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označit křížkem jednu z možností  

      - pomocí dojkliknutí levým tlačítkem myši na šedivě podbarvené pole a výběrem hodnoty ”zaškrtnuto”) 
 

1. Rozsah práce a její členění 
 

A přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí  

B nevyrovnané, členění nelogické nebo rozsah některých částí nekoresponduje s jejich významem  

C uspokojivé, rozsah některých částí nedostačující  

N nedostatečné  

 

 

2. Odborná správnost 
 

A výborná, bez závažnějších připomínek  

B velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (např. nejasnost výkladu, chyby v terminologii, 

nedokonalý popis metod nebo výsledků) 
 

C uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami  

N nevyhovující, s hrubými chybami  

 

 

3. Uvedení použitých literárních a jiných zdrojů 
 

A adekvátní, 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, webové stránky, nebo 

se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat) 
 

N nevyhovující, velmi málo citací, eventuálně rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj 

převzatých dat, popř. opsání velkých částí textu) nebo používání neadekvátních citací 
 

 

 

4. Jazyk práce 
 

A výborný, práce napsaná čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických nebo pravopisných 

chyb 
 

B velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické nebo pravopisné chyby   

C upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické nebo pravopisné chyby, ojediněle se 

vyskytují obtížně srozumitelné nebo nejednoznačné formulace 
 

N nevyhovující, s četnými hrubými chybami  



5. Formální a grafická úroveň práce 
 

A výborná, bez překlepů a chyb ve formátování  

B velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky, apod.  

C uspokojivá, s ojedinělými většími nedostatky (např. vynechání stránky, uvádění obrázků grafů 

nebo tabulek bez odkazů v textu) nebo s četnějšími drobnými chybami 
 

N nevyhovující, s četnými hrubými chybami  

 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5.: 

Lilla Biriczová ve své diplomové práci prokazuje, že zvládla úskalí experimentální práce a dobře se 

seznámila s dostupnou odbornou literaturou. Jednoznačně splňuje požadavky kladené na 

diplomovou práci. Moje výtka se týká grafu označeného jako Obr. 6D. Tento graf je pro práci 

klíčový, protože z něj vychází výběr vhodné koncentrace morfinu pro následné experimenty. Graf 

popisuje viabilitu buněk při různých koncentracích morfinu. Jediná koncentrace, při které se 

viabilita buněk nelišila od kontrolní skupiny, je podle daného grafu rovna 10-4 M (100 µM). Na 

dalších stranách diplomové práce je však zmiňováno použití koncentrace morfinu 10 µM. Zdá se 

tedy, že je nesprávně popsaný graf nebo naopak nesprávně použitá koncentrace morfinu. Před 

uložením diplomové práce do knihovny doporučuji opravu. 

 

B. Obhajoba - dotazy k obhajobě 
 
1.) U výše zmíněného grafu zobrazujícího závislost viability buněk na použité koncentraci morfinu bych 

očekávala lineární průběh. Jak si vysvětlujete, že pouze jedna a zrovna druhá nejvyšší z testovaných 

koncentrací neměla na viabilitu buněk negativní vliv? 

 

2.) Ve své práci jste používala neselektivního antagonistu naloxon. Uvažovala jste také o použití 

selektivních antagonistů či inhibitorů, které by dokázaly rozlišit efekt jednotlivých podtypů opioidních 

receptorů? 

 

3.) Vaše práce ukazuje morfin jako látku snižující hladinu reaktivních forem kyslíku. Morfin byl popsaný 

také to jako látka způsobující oxidační stres. Dokázala byste odhadnout, za jakých podmínek působí 

pro/antioxidačně? 

 

4.) Působení t-BHP, BP a LPS vyvolalo oxidační stres. Co bylo zdrojem těchto reaktivních forem kyslíku? 

Naproti tomu Vámi použitá koncentrace morfinu a TAK-242 snížily hladinu ROS bez změny exprese 

antioxidačních enzymů. Jaký byl tedy mechanizmus jejich účinku, co se týká zmírnění oxidačního stresu? 

 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci  

– opravný lístek/oprava v textu  JE / NENÍ podmínkou přijetí práce 

 

 

C. Celkový návrh  
 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení: ANO / NE 

 

Navrhovaná celková klasifikace (ve standardní stupnici 1 až 4): 1 

 

 

Datum vypracování posudku: 24.8.2020 

 

Podpis oponenta:  



 


