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Cíle práce 
Cílem této diplomové práce je přispět k poznání změn sacharidového metabolismu při stresu 
způsobeným arsenem. 
 
Struktura ( členění) práce  
Rozsah práce (počet stran): 114 
Je uveden anglický i český abstrakt a klíčová slova? ANO 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, seznam literatury) 
 Velmi dobrá. 
 
Logická stavba a jazyková úroveň práce 
Velmi dobrá. 
Literární p řehled:  
   Odpovídá tématu a je logicky členěn?    ANO 
   Je napsán srozumitelně?   ANO 
   Jsou použité literární zdroje dostatečné, relevantní a aktuální? ANO 
   Jsou literární zdroje (včetně obrázků) v práci správně citovány? ANO 
    
 
Materiál a metody: 
    Šíře použitých metodik.ODPOVÍDAJÍCÍ 
    Odpovídají popsané metody prezentovaným výsledkům?      ANO 
    Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO 
 
 
Experimentální část: 
    Je vysvětlen cíl experimentů?   CÍLE JSOU POPSÁNY NEJASNĚ 
    Je dokumentace výsledků adekvátní?     ANO 
    Je množství provedených experimentů dostačující? ANO 
     
 
Diskuze: 
   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANO 
 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO 
 Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?  ANO 



   
  

Závěry (Souhrn): 
   Jsou závěry podložené výsledky? ANO 
   Jsou výstižně formulovány?    ZÁVĚRY MÍRNĚ NEJASNÉ-ODPOVÍDAJÍ CÍLŮM 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Předložená diplomová práce je na vysoké úrovni, zejména rešeršní část je velmi obsáhlá, 
pojednává o problematice do hloubky. V rámci diplomové práce bylo provedeno velké 
množství experimentů v in vivo i in vitro uspořádání. Jazyková i grafická úroveň je velmi 
zdařilá. 
V předložené práci jsem neshledala žádné závažné nedostatky, naopak svoji úrovní převyšuje 
požadavky kladené na diplomovou práci, a tudíž práci doporučuji k obhajobě. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Naprosto nic neříkající dílčí cíle.  
Přehled experimentů je zbytečný, je velmi zavádějící ve vztahu k názvům následujících 
kapitol.  
Popisky u grafů nejednoznačné„ úsečky nad sloupci znázorňují směrodatné odchylky 
JEDNOTLIVÝCH CELKOVÝCH sacharidů“?  
 
Otázky:  
Prosím vysvětlete k čemu se váží písmena vyjadřující statisticky významný rozdíl např. v 
grafu 14.  
V teoretické části jste se zaměřila na vliv arsenu na rostliny, jak s tím souvisí experiment 
s výsypkami a rtutí? O sledování vlivu rtuti se nezmiňujete v cílech své práce. 
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