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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: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení:  
Práce je zpracovaná pečlivě, teoretická část vzhledem k tématu zahrnuje kromě velmi pěkné 
části o DHRS enzymech i popis metody PCR. 
 
V metodické části jsou drobné nedostatky jako například  na s.45 čeho přidáváte 0,2 ml, 
popis metody 3´-5´assay, není úplně jasný a spíše by měl být logicky zařazen až za reverzní 
transkripci apod. 
 
V diskuzi jsou moc pěkně výsledky porovnávány s třemi publikacemi zabývajícími se také 
expresí DHRS3. 
 
 
Dotazy a připomínky:  
V tabulkách by měl být uváděn stejný počet desetinných míst, alespoň v rámci jedné 
položky. Např s.51 Tab.9: 2 desetinná místa by měla být zachována i v případě, že průměr 
získaných Ct hodnot vyjde na tři desetinná místa. 
 
V práci jsem nikde nenašla zmínku o délce vznikajícího amplikonu, což je pro qPCR důležitý 
údaj. Jak byl dlouhý vznikající produkt při detekci DHRS3? Jak dlouhé by měly být produkty 
při qPCR? 
 



Ve výsledcích nejsou uvedeny získané koncentrace RNA, v jakých koncentracích jste se 
přibližně pohybovala? 
 
Při přípravě kalibračního vzorku standardu jste ředila na 18ng/µl, proč právě na tuto 
koncentraci? 
 
s.55 na konci uvádíte, že z hodnot kalibrační křivky lze potvrdit "reprodukovatelnost" 
výsledků, je to pravda?  
 
    
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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