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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 aj. 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. : 
 
ad 2: Grafy popisující oxidaci ellipticinu lidskými cytochromy P450 (obr. 24 - obr. 30) postrádají popisky 

(jednotky) na ose y. 
 
ad 3: Pouze drobná připomínka – u obr. 1 a obr. 2 je uvedena citace [57], tato citace není primárním zdrojem 

použitých obrázků, do budoucna doporučuji odkazovat se na primární literární zdroje. 
 
ad 3: V přehledu literatury nejsou citace uvedeny jednotným způsobem (u některých časopisů je uvedena 

počáteční stránka článku, u většiny pak stránkový rozsah článků). Doporučuji formátování citací vždy 
uvádět jednotně. 

  
ad 5: V části výsledky se v textu objevují odkazy na umístění obrázků s neaktuálním číslem stránky. 
 
Poznámka pod čarou: Práce obsahuje jen minimum překlepů (např. „metanol“ (str. 39), „E. colli.“ (str. 32), 
„Spektronom“ (str. 32, 33) 
 

B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

 
1. Je známa struktura aduktu 1 (vznikajícího z 13-hydroxyellipticinu) a aduktu 2 (vznikajícího 

z 12-hydroxyellipticinu)? 
 

2. Jaký je mechanismus indukce cytochromu P450 1A podrodiny a cytochromu P450 3A4? 
 

3. Čím si vysvětlujete, že v případě prokaryotního CYP3A4R nedocházelo po přídavku cyt b5 

k nárůstu tvorby 6-β-hydroxytestosteronu (jak tomu bylo v případě eukaryotního CYP3A4 
+ cyt b5 a prokaryotního CYP3A4LR+ cyt b5) (Obr. 23, str. 48)? 
 

4. Jakým způsobem probíhala premedikace laboratorních potkanů Sudanem I a PCN? 
 

5. Proč byl pro experimenty porovnávající oxidaci ellipticinu lidskými cyt P450 
exprimovanými v prokaryotním a eukaryotním systému použit jako kofaktor MFO systému  
NADPH-generující systém a ne NADPH? 

 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  podmínkou přijetí práce – doplnit popisky u grafů 

(obr. 24 – obr. 30) 
 
C. Celkový návrh 
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