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A. Bodové hodnocení jednotliých aspektů práce (označte právě jednu z možností)

1. Rozsah DP a její členění

X A - přiměřené, odpovídají charakteru DP aýznamu jednotlir1ých částí

B - nevyrovnané, členění není logické nebo rozsah jednotliuých částí nekoresponduje s jejich významem
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X A - ýborná, bez závažnějších připomínek

B . velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost ýkladu, chyby ve vzorcích nebo
.nénvech, rredokonalý popis metod nebo rnýsledků)

C - uspokojivá, s četnějšími drobnýmízávadamj
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N. nevyhovující, s hrubými chybami

:. u*a"ni použitých |iterárních a j. zdrojů

X A - bez připomínek, všechny pÍevzaté údaje s citací zdroje, celkoý počet citací odpovídá charakteru práce
I

B-uspokojivé,sobčasnýmineobratnostmizejm.vumístěníodkazů,neboscelkověnižšímpočtemcitací

C - s váŽnějšími závadami, např. pÍevažqí ''nestandardní,, odkazy na učebnice, přednašky, webové stránky,
l nebo se oj ediťllp$vtyj. @za!c,h r]at

N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu 1ču.té opo-ij"ní ool.'^' * 'o-i prffi.h 
I 

]
dat' popř. opsání velkých částí textu)

4. Jazvk práce
TX A - ýborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně ,bez závažnějších gramatických n. pravopisných cltyba _-_-_-_J _-- --. r-_._r-,..J_"" _..J,

1B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby

C - upokojivy. četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují
obtíŽně srozumitelné n. nejednoznačné formuIace

N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami

5. Formální a grafická úroveň práce

X A - qýborná, bez překlepů a chyb ve formátování

B - velmi dobrá, ojedině|é chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod.
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C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např' vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami l

N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami
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Případný slovní komentář k bodům I. až 5. :

Kateřina Hejz|arová Se ve své diplomové práci ,,Charakterizace změn ve struktuře a funkci
mitochondriální ATPasy u vrozených defektů enzymu.., zadané a Vypracované na oddělení
Bioenergetiky Fyziologického ústavu AV ČR pod odborným vedení* MUo'' Josefa Houšťka.
DrSc'' zaměÍi|a zejména na studium dopadu rizných stupňů heteroplasmie vzácné mutace
9205delTA v mitochondriální DNA na funkci a mnoŽství ATP syntázy.

Diplomová práce v rozsahu 67 stranje sepsána velmi přehledně aprecizně, bez překlepů , má
pěknou grafickou úpravu a je členěna obvyklým způsobem.

V teoretické části (33 stran a 5 obrázků) autorka vyčerpávajícím způsobem uvádí čtenáře do
dané problematiky.
Cíle diplomové práce jsou srozumitelně stanoveny v jednotlivých bodech'

Kapitola materiál a metody (10 stran) obsahuje Seznam použitých chemikálií a popis široké
škály biochemických a molekulárně-biologických metod, mezi něž patřily sklízení buněk,
stanovení proteinu, oxygrafie, syntéza ATP, elektroťoretické metody a western b|ott, izo|ace DNA a
rsetrikční ana|ýza' Výčet popsaných metod dokazuje' jak velký rozsah biochemických a
fyzikálních metod musela diplomantka zvládnout. Pouze v kapitole ,,studovaný materiál.. na str. 34
by byvalo vhodnější uvést přehlednou tabulku s pouŽitými liniemi ( je uvedena ažve výsledcích).

Výsledky a diskuze jsou přehledně presentovány na 15 stranách a text je bohatě
dokumentován 19 obtázky a data jsou taktéž uvedena v 7 tabulkách.

Diskuse je adekvátní ziskaným výsledkům. Součástí práce je t závěr, který přehledně sumarizuje
dosaŽené výsledky.

Práce obsahuj e 7 I |iterámích odkazů převétžně z poslední doby, autorka tim prokázala schopnost
pracovat s odbornou literaturou.

Z hlediska odborné úrovně a metodické náročnosti předkládanou práci hodnotím jako práci
velmi kvalitní, v níž autorka přináší Íaďu zce|a nových poznatků v oblasti studia mitochondriáiních
onemocnění na zék|adní biochemické úrovni. obzvláště si cením výsledků a diskuze týkajících se
prahového efektu.

Závěrem mohu konstatovat' Že předkládanápráce vyhovuje požadavkům kladeným na diplomové
práce a proto doporučuji, aby byla přijata k obhajobě.



B. Obhajoba

Dotazy k obhajobě

tab 1. Zkolíka měření byl prováděn výpočet heteroplasmie u jednotlivých
limit pro stanovení heteroplasmie u pouŽité metody?

linií? Jaký ie detekční

Byly všechny experimenty prováděny z jedné sklizně buněk?

Mohla by autorka podrobněji rozvést, které faktory mohou mít vliv na změnu heteroplasmie
během delší kultivace buněk?

Stanovisko k opravě chyb v práci:
opravný lístek/oprava v textu J+ / NENI (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce

C. Celkový návrh

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu Íizení: ANo / NE

Navrhovaná celková klasifikace

Datum vypracování posudku: Praha 12.5.2008

Jméno a příjmení, podpis oponenta : RNDr. Hana Hansíková' CSc


