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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 

 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) 

X 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 

 B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

X 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. : 
Celkové vyznění jinak pěkné práce zcela zbytečně zhoršuje nesprávně použitá medicínská 
terminologie a chyby v úvodní části práce, kde se popisují medicínsko biologické aspekty. Je 
poznat, že část „chemickou“ a zobrazovací autor osobně dělal a konzultoval s odborníky oboru a je 
tedy dobře popsaná, správně strukturovaná. Větší pozornost by zasloužila angličtina. 
 
• Výraz mrtvice je “otrockým” překladem z angličtiny, ale v české terminologii se nepoužívá.  
• Dále je chybné tvrzení, že jedinou možnou metodou léčby ischemických mozkových příhod je 

použití tkáňového aktivátoru plazminogenu. Perkutánní transluminární angioplastika tepen je 
možná účinnější metoda podobně jako při léčbě akutního infarktu myokardu.  

• “Unfortunately,  the  therapeutic  window  for  tPA  is  very  short,  only  4.5  hours after stroke.” 
Tato věta také není zcela přesná, protože vznik „stroke“ je dynamický proces a nevzniká 
v jediném momentu. Lépe by znělo: „ ... short, only 4.5 hours after the manifestation of the first 
symptoms ...“ 

• Autor se opakovaně vyjadřuje o modulaci T lymfocytů jako potenciálně významné možnosti 
léčby ischemické příhody mozkové. Zdráhám se uvěřit, že by jakákoli léčba mohla uspět bez 
obnovy prokrvení. Nejsem v tomto oboru expert, ale přesto si dovedu představit využití 
modulace T-lymfocytů jako podpůrné léčby, ale ne jako hlavní léčebné modality.  

• Na straně 60 autor chybně uvádí, že obrázek 34 je na straně 57.   
Práce splňuje kriteria stanovená pro Diplomové práce obhajované na Přírodovědecké fakultě 
Karlovy univerzity. Prokazuje schopnost uchazeče systematicky vědecky pracovat a srozumitelně 
prezentovat výsledky. Pravděpodobně hlavně díky časovému omezení nebylo dosaženo 
optimalizace metody do fáze úspěšného zobrazení buněk v živých zvířatech. Je možné 
předpokládat, že při pokračování experimentů by se metodu podařilo “odladit”. 
 
 
B. Obhajoba 
Dotazy k obhajobě  
1) V kapitole 3.3 T cell stimulation je uvedeno, že “In order to stimulate isolated T cells 96 flat 
bottom well plates were coated with CD3e (…) anti mouse antibody”. V tabulce 2 v pátém sloupci 
“Stimulation agents” ale protilátka proti CD3e uvedena není. Jaká byla úloha protilátky při 
stimulaci T-lymfocytů? 
 
2) Proč autor dosahoval nižšího výtěžku při izolaci splenocytů než deklaruje manual izolačního 
kitu? 
 
3) Jak si autor vysvětluje nulový efekt PHA na proliferaci lymfocytů. Podle mé zkušenosti u 
potkaních buněk fungoval dobře? 
 
 
 
 
 
 



Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 
 
 
 
C. Celkový návrh 
 
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  /  NE   
 
Navrhovaná celková klasifikace  2 
 
Datum vypracování posudku:  7. 9. 2012 
 
Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): MUDr. Jan Kříž, Ph.D. (v SIS nejsem zapojen) 
 


