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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 
 

1. Rozsah DP a její členění 

 X A - přiměřené, odpovídají charakteru DP 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 

 X 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) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

 X A - bez připomínek, 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, 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 - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 



 

 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 

Student Bc. Tomáš Jurečka se ve své diplomové práci zabývá velmi zajímavou a důležitou 

problematikou, jíž je studium metabolismu nádorového léčiva cabozantinibu. Celkově je 

diplomová práce sepsána velmi přehledně a srozumitelně. K práci mám jen pár drobných 

připomínek: v metodické části by pro doplnění bylo vhodné uvést základní údaje o 

premedikaci experimentálních zvířat (dávka, způsob a doba premedikace, …). Ve výsledkové 

části jsou u obrázků chromatogramů velmi obtížně čitelné číselné hodnoty na osách x a y a 

stejně tak je tomu u obrázků hmotnostních spekter. Na straně 42 není jasné, zda v Hillově 

rovnici je konstanta K0,5 umocněna Hillovým indexem h. Pokud je tento index myšlen jako 

mocnitel, je třeba rovnici ve správném tvaru - bez mocniny - uvést do opravného lístku. 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1) Liší se nějak podmínky experimentu, kdy jste analyzovali časovou závislost přeměny 

cabozantinibu jaterními mikrosomy potkana (obr. 7) v čase 20 minutové inkubace a experimentu, 

kdy jste sledovali meatbolismus cabozantinibu u potkana, myši a králíka? Pokud ne, jak si 

vysvětlujete, že v případě mikrosomální frakce pregnenolonkarbonitrilem premedikovaného 

potkana bylo v prvním experimentu detekováno 5 metabolitů a v druhém případě pouze 4 

metabolity (metabolit M3 nebyl detekován). Významně se též liší množství např. N-oxidu 

cabozantinibu detekované v obou experimentech. 

 

2) V práci na str. 42 uvádíte Hillovu rovnici a při popisu jednotlivých veličin (členů rovnice) pro 

K0,5 uvádíte pouze, že se jedná o konstantu. Věděl byste, co tato konstanta charakterizuje? 

 

3) Je běžné v práci stanovované kinetické parametry studovat na mikrosomálním systému? Jedná 

se o charakteristiky vždy konkrétní dvojice enzym-substrát, nemohou být naměřená data ovlivněna 

přítomností např. dalších enzymů či jiných komponent v membránách mikrosomální frakce? 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

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

obhajoby 

 

Stanovisko k výsledku automatické antiplagiátorské kontrole práce aplikaci „TURNITIN”:  

 procento shody s jinými texty v databázi: 24 % (nejvyšší hodnota shody s “dspace.cuni.cz” 12 

%,  ostatní < 1%) 

 jedná se o PRÁCI ORIGINÁLNÍ/ PLAGIÁT (zakroužkujte) - v případě, že je podezření, že 

posuzovaná práce je plagiát, prosím zdůvodněte 

 

 

C. Celkový návrh 

 

Navrhovaná celková klasifikace (výborně, velmi dobře, dobře, neprospěl): výborně – velmi dobře  

 

Datum vypracování posudku: 6. 7. 2021 

Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): Mgr. Božena Kubíčková 


