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Práce je: experimentální 
a) Cíl práce je: zcela splněn   
b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 
c) Zpracování teoretické části:  výborné  
d) Popis metod: výborný 
e) Prezentace výsledků: výborná 
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Případné poznámky k hodnocení:  
 
 
Cílem diplomové práce bylo studium látek potenciálně využitelných v rámci fotodynamické 
terapie ze skupiny dusíkatých izosterů ftalocyaninů na linii cervikálního karcinomu HeLa. 
Vlastní experimentální práci předchází kvalitně zpracovaný teoretický úvod. Získané 
výsledky byly v diskusi porovnány s předchozími pracemi publikovamými ve světové odborné 
literatuře. Jedná se o kvalitně zpracovanou experimentální práci, jejíž cíle byly jasně 
definovány a beze zbytku splněny. 
Práce je nadprůměrná a to jak metodickým rozsahem (různé cytotoxicitní experimenty, 
průtoková cytometrie, fluorescenřní mikroskopie) a množstvím provedené práce, tak 
zpracováním. 
Napsaná je s minimem chyb a překlepů (např. PTD místo PDT na str. 17) a má i velmi 
dobrou jazykovou úroveň (až na některé drobné formulační nepřesnosti /např. v abstraktu 
"fluorescenční" měření místo fluorimetrické/; v českém textu bych doporučoval používat 
"toxicita ve tmě" spíše než anglicko/český hybrid "dark toxicita"). 
 
 
Dotazy a připomínky:  
Jako drobné věcné připomínky bych uvedl absenci legendy u grafu v obr. 28, v úvodu bych 
doporučil spíše než předchozí kvalifikační práce více citovat kvalitní monografie a originální 
studie. 
Na str. 83 diskutujete studii provedenou na buněčné linii Hep-2, coby "linii lidských 
černošských cervikálních nádorových buněk". Jak to je s původem těchto buněk? 
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