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Název práce: Identifikace změn expresního profilu genů účastnících se rezistence 

v experimentálním in vivo modelu ovariálního karcinomu. 

 

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 

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 

x A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

 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: 
Bakalářská práce Barbory Bryndové je dle mého názoru kvalitní bakalářskou prací, ve které uchazečka 

prokázala schopnost orientace v odborné literatuře týkající se studované problematiky, seznámila se s širokým 

rozsahem laboratorních metod i analýzou výsledků potřebných pro identifikaci změn genové exprese (od 

izolace RNA z tkáně po vyhodnocení dat z kvantitativní PCR), detailně popsala nalezené výsledky včetně 

„podpůrných“ měření a získané výsledky pak v diskuzi výstižně komentovala z hlediska dosavadních 

poznatků i vyvoditelných závěrů. Text je formulován jasně, bez většího množství překlepů. 

K práci mám i následující vybrané výhrady a připomínky k nesrovnalostem, jejichž množství či závažnost 

rozhodně nepřesahuje u závěrečné práce tohoto typu běžný rámec: 

▪ Občasné chyby v interpunkci, převážně u vedlejších vět vložených. 

▪ V abstraktu je napsáno, že byly studovány geny enzymů metabolizujících taxany (CYP3A11, 

CYP3A13 a CYP2C29) a jejich myších ortologů. Geny uvedené v závorce však odpovídají myším 

izoformám CYP a místo nich měly být uvedeny geny pro lidské izoformy.  

▪ U různých forem β-tubulinu se nejedná o izotopy, ale o izotypy. 

▪ V popisku obrázku 2.4 (str. 20) chybí vysvětlivky zkratek použitých v tabulce. 

▪ Tabulka 4.3 (str. 32) by měla být prezentována jako obrázek, protože se jedná o schéma rozložení 

vzorků, a výstižněji popsána. 

▪ V tabulce 4.7 (str. 36) je chybný popis kandidátních genů cyp3a11 a cyp3a13. 

▪ Parametr „Fold Change“ pro vyhodnocení relativních změn genové exprese by se jistě dal nahradit 

vhodným českým ekvivalentem. 

▪ Ačkoliv práce se zvířaty, aplikace chemoterapeutik a odebrání tkání nebyly součástí předkládané 

bakalářské práce, mělo by v ní být pro lepší představu uvedeno premedikační schéma (způsob podání 

studovaných látek, počet dávek, časový rozsah). 

▪ V seznamu literatury nejsou ve velkém množství citací uvedeni všichni autoři, pouze první autor a pak 

zkratka et al. Tento nevhodný způsob citování zdrojové literatury není ani použit jednotně, v některých 

citacích jsou uvedena jména všech autorů.  

▪ V příloze 1 (str. 63 - 65) by měly být jednotlivé myši lépe identifikovány rozřazením do příslušných 

skupin dle podávaných sloučenin, takto jsou údaje dále nepoužitelné. 

  

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1) Jaký je princip měření a vyhodnocení metody použité pro stanovení kvality RNA určením tzv. 

RIN za využití technologie Agilent 2100 Bioanalyzer Systém? Co slouží při provedení metody 

jako marker, standard a ladder, které v popisu zmiňujete? 

 

2) Jaký je význam CYP3A4 v metabolismu taxanových derivátů SB-T? Je něco známo o 

metabolismu studovaného taxanu SB-T-121605 lidskými biotransformačními enzymy či 

modelovými laboratorními zvířaty? Mohla by mít zvýšené exprese CYP3A4 vliv na 

protinádorový účinek derivátů SB-T?  

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 Opravný lístek/oprava v textu NENÍ podmínkou přijetí práce. 

 

Stanovisko k výsledku automatické antiplagiátorské kontroly práce aplikací „TURNITIN”:  

 procento shody s jinými texty v databázi - 20 %  

 Jedná se o PRÁCI ORIGINÁLNÍ. - v případě, že je podezření, že posuzovaná práce je  

            plagiát, prosím zdůvodněte 

 

C. Celkový návrh 

 

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

Datum vypracování posudku: 3. června 2022 

Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): RNDr. Helena Dračínská, Ph.D. 


