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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: splněn dostatečně   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 
Případné poznámky k hodnocení:  
Ad b) Text práce je psaný jasně, srozumitelně a bez překlepů; ruší chybné psaní pomlček - 
mezery z obou stran, a spojovníků - bez mezer; některé kapitoly odlišným typem písma; 
ne zrovna vhodné použítí zkratek v (pod)nadpisech a tím i v obsahu; různé obměny 
zavedených zkratek - SN-38, SN38, SN- 38; nejednotný styl citací s chybami - chybí www 
adresy u některých citací z internetu (u jedné chybí datum citování), chybí nakladatelství 
nebo ISBN u citací knih. 
Ad e) Grafy jsou čitelné a srozumitelné; přehlednost a vzájemnou srovnatelnost ruší použití 
značek jednotlivých bodů grafu (stačí spojnice) a nestejné měřítko vedlejších os; u metody 
WST-1 se nejedná o absorbanci WST-1, ale o absorbanci vzniklého formazanu. 
Ad g) Práce je přínosná, avšak kvůli absenci statistického hodnocení nově zaváděné metody 
(xCELLigence) využívané při studiu irinotecanu ji lze považovat pouze za pilotní studii, která 
by si zasloužila další doplnění. 
 
Dotazy a připomínky:  
str. 22, 2.2 - V textu není uvedeno, k terapii kterých nádorových onemocnění se irinotecan 
používá - je to pouze u CRC? 
 
str. 26, 2.2.2 - v odstavci s názvem "Rozsah onemocnění, předchozí chemoterapie a záření" 
není ani zmínka o vlivu rozsahu onemocnění a předchozí chemoterapii na toxicitu 
irinotecanu - Jaký je tedy jejich vliv? 
 



str. 36, 2.3.7 - "Navíc z tvaru křivky je možné usuzovat na kinetiku působení látek (případně 
potenciální mechanismus podaných látek - cytostatický, antimitotický efekt, poškození DNA, 
ovlivnění buněčných receptorů, a podobně)." - Jak tyto rozdíly na grafu vypadají? 
 
str. 45, 4.7.2 - Jak dlouho se měří pozadí u metody xCELLigence? Proč v předchozích 
experimentech hodnocených metodami WST-1 a BB používáte jen 100 ul testovacího média 
s irinotecanem na jamku, když u srovnávané metody xCELLigence používáte 200 ul? 
 
str. 51, 5.1 - Tabulka 5 - Jak víte, že pro CI max/3 = 3 odpovídá koncentrace buněk SW 620 
10.000bb/1; pro CI max/3 = 0,5 odpovídá koncentrace buněk SW 480 15.000bb/j; pro CI 
max/3 = 0,13 odpovídá koncentrace buněk HT 29 15.000bb/j? Z grafů to není zřejmé - 
existuje nejaká tabulka v manuálu k přístroji xCELLigence? 
 
str. 62, 63, 65 a 66 - V tabulkách i grafech (okometricky) nekorespondují hodnoty xCELL 
s hodnotami v grafech na straně 58 a 59: např. u SW 480 v čase 48 hodin po ovlivnění (71 
hodin) jdou podle grafu na str. 59 hodnoty v tomto pořadí - 10, 5, 20, 40, 60, K, 80, 100 ug/ml 
a podle grafu na str. 66 v pořadí jiném - 20, 5, 10, 60, 40, K, 100, 80 ug/ml? I po přepočtení 
CI na % kontroly by si měly hodnoty zachovat stejné pořadí, nebo ne? 
 
str. 62-70 - V grafech chybí statistické hodnocení výsledků měření metodou xCELLigence, 
čož v diskuzi odůvodňujete provedením jediného experimentu se 4 replikami (z důvodů 
finanční náročnosti metody). Dají se takto získané výsledky měření použít pro zodpovědné 
srovnání s jinými metodami? Nebylo by lepší provést více experimentů s méně replikami? 
 
    
Celkové hodnocení:  velmi dobře, k obhajobě: doporučuji 
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