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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 
 
1. Rozsah BP a její členění 

 X A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 
2. Odborná správnost 

 X A - výborná, bez závažnějších připomínek 

 B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 
názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 
3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

 A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

 X 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, přednášky, webové stránky, 
nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 
dat, popř. opsání velkých částí textu) 

 
4. Jazyk práce 

 A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

 B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

 X C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   
obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 
5. Formální a grafická úroveň práce 

 A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

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

 C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 



 
Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 
 
Předkládaná bakalářská práce rozsahem a odbornou kvalitou odpovídá požadavkům na tento typ 
kvalifikačních prací na PřF UK.  
 
Nicméně, v práci se objevovala více než často nestandardní označení, místy hraničící s laboratorní 
hantýrkou (formy P450, str. 12; stanovení enzymové aktivity 7-ethoxyresorufin-O-deethylasy, str. 
33 apod.), četné byly též anglicismy (…B[a]P-DNA aduktů, str. 22;  …CYP3A4 aktivitu, str. 22; 
Western blot, str. 23) a slohové neobratnosti a překlepy, které komplikovaly srozumitelnost textu. 
V některých pasážích jsem také postrádal citace (kap. 1.2.7, 1.3.1 ad.). Nedomnívám se však, že 
zmíněné nedostatky jsou na překážku k úspěšnému obhájení práce, a doporučuji ji k přijetí 
k dalšímu řízení. 
 
 
 
B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

1. V kapitole 3.2 Použité chemikálie a materiál zmiňujete, že jste použila „standardy cytochromů 
s exprimovanou NADPH:cytochrom P450 oxidoreduktasou“. Mohla byste, prosím, tyto 
standardy blíže charakterisovat? 
 

2. Ve své práci jste stanovovala aktivitu CYP1A jako schopnost O-deethylovat 7-ethoxyresorufin 
a O-demethylovat 7-methoxyresorufin. Jakým způsobem jste vypočítala vlastní aktivity 
CYP1A? 
 

3. Uvádíte, že quercetin, majoritní složka léčiva Antistax®, indukuje expresi CYP1A1 a jeho 
enzymovou aktivitu v tenkém střevě. Nicméně samotné léčivo dle Vašich výsledků 
k podobným závěrům nevede. Jak si to vysvětlujte? 

 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
 
Práci doporučuji  k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  /  NE   
 
Navrhovaná celková klasifikace: velmi dobře 
 
Datum vypracování posudku: 1.6. 2013 
 
Jméno a příjmení, podpis oponenta: Mgr. František Bárta 
 


