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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  dobré  

d) Popis metod: dobrý 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: dobrý 
 
Případné poznámky k hodnocení:  
 
Formální úprava: hodně nepřesností, např. předložky s, v, k, z samostatně na konci řádku; 
dUTP je deoxyuridintrifosfát a ne difosfát; zkratka cytochromu P450 je pouze CYP; mezi 
číslem a jednotkou má být mezera; potencionální má být potenciální; in vitro a in vivo 
kurzívou; názvy enzymů jako 1 slovo; nejednotnost citací (např. kap. 3.5.4 - O´Brien 2006, 
v seznamu citací pak není jasné o kterou jde: O´Brien a Haskins 2006 nebo O´Brien et al. 
2006?) 
 
 
Dotazy a připomínky:  
 
Velmi stručná metodika (1 a půl stránky) i slovní popis dosažených výsledků (půl stránky), 
pouze 2 odkazy na literaturu (z toho 1 diplomová práce) v diskusi mi připadají jako 
nedostatečné (testováním toxicity in vitro se zabývá řada studií). 
 
tab. 2 - Co je nilová červeň? Nemá to být košenilová červeň? 
          - Co je blebbing plazmatické membrány? 
 
str. 12 - "aryl hydrokarbon hydroxyláza" - co to je za enzym? 
           - píšete: Aktivitu CYP je možné zvýšit fenobarbitalem nebo 3-metylcholantrenem. 
Které isoformy CYP jsou ovlivněny těmito látkami? 
 



kap. 5.2.2 - Opravdu 1% DMSO není pro buňky toxický? 
 
kap. 5.2.2 - Jednotlivé koncentrace látek testujete pouze v triplikátech, není to málo? Běžně 
se dělá 6 paralelních stanovení na jedné destičce a celý pokus se nezávisle provádí 3x. 
 
 
 
 
Celkové hodnocení:  velmi dobře, k obhajobě: doporučuji 
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