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Hodnocení jednotlivých aspektů diplomové práce (DP)
1. Příprava na řešení zadané DP
A – samostatná s významným vlastním vkladem, odpovědný přístup k tématu a literární rešerši
B – přiměřená a adekvátní cílům práce
C – výrazně omezená rozsahem případně nesouvislá
N – nedostačující

2. Průběh řešení DP a pracovní nasazení
A – samostatný a tvůrčí přístup k řešení tématu, zájem o práci
B – souvislý průběh řešení, pracovní nasazení odpovídalo rozsahu zadání DP
C – nutné velmi podrobné vedení i kontrola vykonané práce,
povrchní přístup nebo nedostatečné pracovní nasazení
N – nezájem o řešení úkolu nebo opakované hrubé porušení zásad laboratorní práce

3. Zpracování výsledků a formulace DP
A – výsledky zpracovány a v DP formulovány samostatně a s porozuměním
B – výsledky zpracovány a formulovány samostatně s drobnými nedostatky nebo nejasnostmi
C – povrchní přístup nebo četné metodickými nedostatky; požadavky kladené na DP splněny
N – odborně nedostatečné, neodpovídající požadavkům kladeným na DP

Případný slovní komentář k bodům 1– 3:

Bc. Zuzana Pavlíková obhájila na podzim roku 2010 svoji bakalářskou práci zaměřenou
na literární rešerši (Závislost zdravotního stavu populace na systému AB0), kterou
vypracovala na našem Oddělení teratologie ÚEM AVČR. Při vypracování této unikátně
rozsáhlé rešerše prokázala Z. Pavlíková nadstandardní pracovní zápal a houževnatost.
Protože navíc také projevila zájem o práci v naší laboratoři, kterou začala pravidelně
navštěvovat, dohodli jsme se i na vypracování diplomové práce na téma: Testování
embryotoxicity vybraných lidských teratogenů na zárodcích kuřete.
Cílem diplomové práce bylo otestovat pomocí metody in ovo a in vitro embryotoxicitu
známých lidských teratogenů povahy chemické (např. vitaminu A), ale i dosud méně
známých teratogenů, jako je např. rozpouštědlo DMSO, na zárodcích kuřete. Prvním
typem testování je metoda CHEST (Chick embryotoxicity screening test) ve vejci za
použití okénkové metody. Při této metodě je zkoumaná látka injikována okénkem ve
skořápce přímo do bezprostředního okolí zárodku, a postupně se vstřebává do tkání
zárodku, kde působí akutně po dobu několika hodin. Poté je látka vyloučena do
žloutkového vaku, kde se naředí a stává se neúčinnou. Druhým typem bylo testování in
vitro. Zuzana Pavlíková významně přispěla k vypracování této originální metody kultivace
kuřecích zárodků in vitro na umělém mediu, ve kterém je testovaná látka obsažena.
Kuřecí zárodek je tak vystaven dlouhodobému působení určité dávky testované látky po
dobu několika dní, což modeluje chronický účinek embryotoxických látek u člověka.
Originální výsledky těchto pokusů byly v DP formulovány a diskutovány samostatně a s
porozuměním, a budou publikovány ve formě odborného článku.
Na základě všech výše uvedených důvodů doporučuji, aby předložená práce byla přijata
jako diplomová
hodnocena
výborně.
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