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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: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Práce se zabývá zajímavým a z praktického hlediska velmi 
důležitým tématem radioaktivního značení tří různých minigastrinů indiem 111. Jde o další 
příspěvek k dlouhodobě studované problematice radioaktivně značených receptorově 
specifických peptidů. Diplomantka provedla velmi podrobnou rešerši, jejíž výsledky popisuje 
v teoretické části. Tato část je výborně zpracována a systematicky členěna. Vzhledem k 
tomu, že v práci jsou používány i chromatografické metody, je logickou součástí teoretické 
části rovněž kapitola o chromatografii. Autorka provedla radioaktivní značení tří minigastrinů 
a stanovila ve všech třech případech radioaktivní čistotu. Domnívám se, že po věcné stránce 
nelze předložené diplomové práci nic vytknout. Níže uvedené formální připomínky nejsou 
natolik závažného charakteru, aby snížily skvělou úroveň předložené práce. 
 
Dotazy a připomínky: 1. Jak lze vysvětlit pojem „vektor“ užitý na str. 8? 
2. Na str. 20 je uvedena jednotka kDa. Ačkoli je tato jednotka v některých odborných 
kruzích stále používána, nemá oporu v soustavě SI. 
3. Jaký je systematický název, případně vzorec, látky uvedené triviálním názvem 
„tricin“? 
4. Nemusí být vždy pravda, že kratší kolona znamená nižší účinnost separace. (str. 25, 
odst. 5) 
5. Odkazy na ilustrace 8-13 a 14-19 na str. 34 mají patrně být 9-14 a 15-20. 
6. V textu na str. 51 a na str. 59 chybí odkazy na příslušné ilustrace. 
7. V kapitolách 6.2.3. (str. 57) a 6.3.3. (str. 63) chybějí komentáře k uvedeným 
chromatogramům. Tyto kapitoly pak působí jako náhodně vložené. 



Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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