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Hodnocení práce:  

a) Odborná úroveň a zpracování teoretické části: velmi dobrá   

b) Náročnost použitých metod: výborná   

c) Zpracování metodické části (přehlednost, srozumitelnost): velmi dobré   

d) Kvalita získaných experimentálních dat: výborná   

e) Zpracování výsledků (přehlednost, srozumitelnost): velmi dobré    

f) Hodnocení výsledků včetně statistické analýzy: velmi dobré   

g) Myšlenková úroveň a rozsah diskuse výsledků: výborná     

h) Srozumitelnost, výstižnost a adekvátnost závěrů: velmi dobrá   

i) Splnění cílů práce: výborné    

j) Množství a aktuálnost literárních odkazů: výborné   

k) Jazyková úroveň (stylistická a gramatická úroveň): velmi dobrá   

l) Formální úroveň práce (členění textu, grafické zpracování): velmi dobrá   

 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Ve své práci se diplomant Bc. Josef Krátký zabýval 
zavedením metody hodnocení interakcí monoterpenů s proteiny (konkrétně s GST) pomocí 
termoforézy v malém měřítku (MST) a hodnotil vliv těchto látek na specifickou aktivitu 
enzymu. Rovněž sledoval interakci monoterpenů s lidským sérovým albuminem a barvivem 
RED-NHS pomocí fluorescenční spektroskopie. 
Teoretická část je přehledná a opírá se o řadu recentních zdrojů. Je zde popsán princip MST 
a možnosti aplikace této metody, dále biotransformace léčiv se zaměřením na skupinu 
glutathion-S-transferas a základní poznatky o použitých monoterpenech. Jednotlivé 
experimentální kroky jsou v metodické části dobře popsány. Výsledky jsou vhodně 
okomentovány a doplněny řadou obrázků a přehlednými tabulkami. V diskuzi jsou dosažené 
výsledky diskutovány v kontextu dalších publikovaných prací. Musím ocenit, že se 
diplomantovi podařilo techniku MST úspěšně zavést a získat zajímavé výsledky.  
 



Dotazy a připomínky: Práce je celkem čtivě napsaná, její kvalitu však snižují některé 
nepřesnosti.  
Připomínky: 
      1) Největším nedostatkem práce je chybějící statistické hodnocení dat, které není 
uvedeno v metodické části, přestože v diskuzi je zmíněno. 
      2) Popisky obrázků a tabulek ve výsledkové části by měly být podrobnější, aby čtenář 
nemusel hledat experimentální podmínky (např. počet opakování, teplotu inkubace, 
koncentraci monoterpenů) v metodické části.  
      3) Formát citací v Seznamu literatury je značně nejednotný. U citace 56 chybí část názvu 
článku. 
      4) Zkratky by měly být vysvětelny v místě prvního výskytu v textu (HSA, NHS - str. 8), 
vysvětlení zkratky NHS se liší v textu (str. 10) a v seznamu zkratek (str. 62). Některé zkratky 
jsou v textu přeloženy do češtiny, zatímco v seznamu zkratek jsou pouze anglické názvy 
(např. HSA, MST, SPR). 
      5) Českým ekvivalentem anglického termínu "essential oil" je silice, nikoliv esenciální olej 
(ač se tento termín v internetových zdrojích zhusta vyskytuje).  
      6) Zdrojem chemikálií Tween 20 a Pluronic F-127 bude zřejmě firma NanoTemper a 
nikoliv Nano Terpen (str. 28). 
      
Dotazy 
      1) Na str. 17 uvádíte, že u člověka jsou přítomné dvě strukturně odlišné skupiny GST - 
cytosolická a mikrosomální. Je u člověka exprimována i mitochondriální GSTK1 (mRNA, 
protein), pokud ano, tak ve kterých tkáních je její exprese nejvyšší?    
      2) Jakou statistickou metodu jste použil a došlo k signifikantnímu snížení specifické 
aktivity GST vlivem některého ze studovaných monoterpenů? 
      3) Jak si vysvětlujete pokles intenzity fluorescence samotného HSA mezi experimenty 
s jednotlivými monoterpeny (rozmezí 302-559 AU)?  
      4) Ve výslecích/diskuzi mi chybí vysvětlení významu hodnoty Kd pro vazbu jednotlivých 
monoterpenů na GST - který monoterpen se na GST vázal s největší afinitou?  
      5) Jaké další metody byste mohl použít pro stanovení vazebných parametrů mezi 
proteinem a nízkomolekulární látkou?  
 
Celkové hodnocení, práce je:  velmi dobrá, k obhajobě: doporučuji 
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