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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označit křížkem jednu z možností  

      - pomocí dojkliknutí levým tlačítkem myši na šedivě podbarvené pole a výběrem hodnoty ”zaškrtnuto”) 
 

1. Rozsah práce a její členění 
 

A přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí  

B nevyrovnané, členění nelogické nebo rozsah některých částí nekoresponduje s jejich významem  

C uspokojivé, rozsah některých částí nedostačující  

N nedostatečné  

 
 

2. Odborná správnost 
 

A výborná, bez závažnějších připomínek  

B velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (např. nejasnost výkladu, chyby v terminologii, 

nedokonalý popis metod nebo výsledků) 
 

C uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami  

N nevyhovující, s hrubými chybami  

 
 

3. Uvedení použitých literárních a jiných zdrojů 
 

A adekvátní, 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, webové stránky, nebo 

se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat) 
 

N nevyhovující, velmi málo citací, eventuálně rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj 

převzatých dat, popř. opsání velkých částí textu) nebo používání neadekvátních citací 
 

 
 

4. Jazyk práce 
 

A výborný, práce napsaná čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických nebo pravopisných 

chyb 
 

B velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické nebo pravopisné chyby   

C upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické nebo pravopisné chyby, ojediněle se 

vyskytují obtížně srozumitelné nebo nejednoznačné formulace 
 

N nevyhovující, s četnými hrubými chybami  



5. Formální a grafická úroveň práce 
 

A výborná, bez překlepů a chyb ve formátování  

B velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky, apod.  

C uspokojivá, s ojedinělými většími nedostatky (např. vynechání stránky, uvádění obrázků grafů 

nebo tabulek bez odkazů v textu) nebo s četnějšími drobnými chybami 
 

N nevyhovující, s četnými hrubými chybami  

 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5.: 

 
V diplomové práci chybí citace v seznamu citované literatury, str.17, obr. 2.4.; str. 20, obr. 2.6. 

Kapitola “Materiál a metody” chybí informace, jestli použitá laboratorní zvířata byli samci nebo samice. 

Dále není zmíněno, kolik zvířat bylo v každé skupině. 

Diplomová práce je zatížena drobnými nedostatky, které ztěžují čtení celé práce. např. zbytečně 

dlouhá souvětí, mnohdy jedno souvětí tvoří celý odstavec. Zbytečné natahování vět, uvedu 

jeden příklad str.19, 3.odstavec “Autoři Agarwal et al. (1995) zde došli k závěru, že Asn203 

je……” (dál pokračuje dlouhé souvětí, které by se dalo rozdělit). Zvolila bych “zjistilo se, že 

Asn203 je….”a na konec věty citaci. V textu se často objevuje nejednotnost jednotek, 

zpravidla se mezi číslem a příslušnou jednotkou dává mezera. Objevuje se i časté používání 

anglicismů, př. treatment, efflux, atd. 

 str. 28, poslední odstavec, se autorka zmiňuje o elučním gradientu, v jedné větě používá označení 

voda-methanol 58:42, v následující větě zas methanol:voda 42:58. Mělo by se zachovávat 

stejné označení. 

V práci se nevyskytují žádná data, ze kterých byly vyhotoveny grafy. 

 

B. Obhajoba - dotazy k obhajobě 
 
Použitá laboratorní zvířata byli samci nebo samice? 

Kolik zvířat bylo v každé skupině? 

Mohla by autorka vysvětlit jaký byl eluční gradient při analýze koncentrace glukokortikoidů , který je trochu 

nesrozumitelně popsán, na UPLC?(kap.4.5.3) 

Kolik bylo prováděno měření při měření koncentrace a aktivity příslušných inhibitorů? Pracovalo se v 

tripletech? 

 

 

 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci  

– opravný lístek/oprava v textu  JE / NENÍ podmínkou přijetí práce (nehodící se škrtněte) 

 

 

C. Celkový návrh  
 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení: ANO / NE (nehodící se škrtněte) 

 

Navrhovaná celková klasifikace (ve standardní stupnici 1 až 4): 2 

 

 

Datum vypracování posudku: 5.9.2013 

 

Podpis oponenta:  


