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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: V textu je jen malé možství chyb. Je nutné upozornit na 
nepřesné dodržování pravidel při zápisu čísel, desetinných čárek a jednotek. V úvodu chybí 
podrobnější charakteristika hematoxylinu. Při popisu pracovních postupů na str. 17 uvádíte 
použití mikrotitračních destiček. Od str. 18 je pak použité označení "kapkovací destička" 
matoucí. U grafů je nejednotnost u psaní horního indexu u Cu a v popisu měďných a 
měďnatých iontů (str. 25). V seznamu literatury se vyskytují drobné chyby v interpunkci. 
 
 
Dotazy a připomínky:  
Při přípravě zásobních roztoků uvádíte, že rozpouštědlem pro hematoxylin a kliochinol je 
DMSO. Neovlivní přídavek vyššího množství DMSO experiment? 
Vysvětlete, proč jste u stanovení absorpčního maxima měďnatých iontů s hematoxylinem při 
různých pH (obr. 10 - 12) měnili časový interval z 2 min na 2,5 min a 3 min? 
V diskuzi zmiňujete existenci tzv. Copper Transporter 1. Popište prosím detailněji jeho funkci 
ve farmakokinetice mědi. 
Autorka prokázala dobrou znalost problematiky chelatace mědi. Jednotlivé kapitoly 
diplomové práce na sebe logicky navazují a jsou přehledné. Zvláště oceňuji výbornou 
grafickou úpravu celé práce. Mé poznámky, dotazy či připomínky v žádném případě 
nesnižují kvantitu ani kvalitu odvedené práce.   
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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