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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.: 

Předkládaná diplomová práce se zabývá relativní expresí CB1 a CB2 receptoru a cytokinu IL-1beta 

v mozku, kůži a slezině u papoušků a pěvců po systémovém podání endotoxinu lipopolysacharidu. 

Obsahově je práce zpracovaná pečlivě, metodika je popsaná detailně, výsledky práce jsou zajímavé 

- oceňuji zejména vlastní návrhy primerů použitých pro PCR -, úvod i diskuse jsou informacemi 

nabité. Ačkoliv z celé práce je jednoznačně patrné, že autor bezpečně ví, o čem píše, text je místy 

těžko čitelný a občas nepřiměřeně hovorový (př. „Pro expresi CNR1 v kůži vyšlo, že...”).  

Další příklady formálních nedostatků: 

 - slovo “várka” ve významu “skupina” nepatří do odborného textu 

- „ich” forma, tedy vyprávění v 1. osobě jednotného čísla se nehodí do odborného textu 

- „rat” je laboratorní potkan, nikoliv krysa (str. 8) 

- český termín „marginálně nesignifikantně” nevystihuje potřebu statistického hodnocení a zní v 

češtině ještě hůře než v angličtině (zajímavé variace tohoto termínu v angličtině jsou nabízeny 

na: https://mchankins.wordpress.com/2013/04/21/still-not-significant-2/). Tak, jak je definován 

v metodice znamená, že je spíše „téměř signifikantní”. Navíc si myslím, že P = 0,105 je prostě 

pouze nesignifikantní. 

- nemůžete tvrdit, že „V kůži nalézáme negativní vztah, tedy že exprese CNR1 se při stimulaci LPS 

mírně snižuje (viz Obrázek č. 10).”, když to nevyšlo statisticky významně. Ačkoliv to tak může 

vypadat, pokud to statistika nepotvrdila, „negativní vztah” nenastal.  

 

 

B. Obhajoba - dotazy k obhajobě 
 
 

1) Vaše cíle práce jsou formulovány jako potvrzení funkce tzv. osy střevo-mozek indukcí střevního zánětu. 

Také v diskusi tvrdíte, že prokazujete význam této osy pro interakci mezi nervovou a imunitní soustavou. 

Aplikaci endotoxinu ale provádíte systémově do peritoneální dutiny a subkutánně do křídla, neindukujete 

specifický střevní zánět a nestudujete změnu střevní mikrobioty. Můžete vysvětlit přímý vztah mezi vašimi 

výsledky a vaší hypotézou? 

 

2) Jak se liší 3W ANOVA od vašeho modelu MAM? 

 

3) Jakým mechanismem by měl  IL-1beta ovlivňovat expresi CB2 receptorů? 

 

4) Jak si vysvětlíte významný rozdíl v expresi IL-1beta v závislosti na “várce”, když tato znamená jen 

opakování stejného experimentu s časovým odstupem? 

 

5) V metodice píšete, že ptáci byli převezeni do chovů a přitom měli přirozené osvětlení – jak je to možné? 

 

 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci  

– opravný lístek/oprava v textu  JE / NENÍ podmínkou přijetí práce (nehodící se škrtněte) 

 

https://mchankins.wordpress.com/2013/04/21/still-not-significant-2/


 

C. Celkový návrh  
 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení: ANO / NE (nehodící se škrtněte) 

 

Navrhovaná celková klasifikace (ve standardní stupnici 1 až 4): 2 

 

 

Datum vypracování posudku: 1.9.2020 

 

Podpis oponenta:  

 


