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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Práce Marie Baďurové byla vypracována v rámci jejího 
pobytu na University of Porto v rámci programu Erasmus+ a je psána v angličtině. Práce 
vychází z výzkumu zahraniční univerzity a věnuje se výzkumu látek potenciálně vhodných 
pro léčbu Parkinsonovy choroby. Práce je standardně členěna na teoretickou část, kde 
studentka rozebírá jednotlivé oblasti, které úzce souvisejí se směrem jejího výzkumu - 
Parkinsonovu chorbu, mitochondrie, induktory parkinsonského syndromu MPTP a MPP+, 
zkoumanou látku mdivi-1 a dále organismus, na němž byly experimenty prováděny (larvy 
dania pruhovaného). Práce dále pokračuje podrobným popisem experimentální části, 
prezentací výsledků, diskuzí a seznamem citované literatury. Po logické stránce je práce 
velmi uceleným celkem, angličtina je na velmi dobré úrovni (až na drobné chyby ve stavbě 
anglické věty). Metody jsou prezentovány jasně, výsledky jsou diskutovány s nadhledem a 
oceňuji, že v případě ne zcela statisticky jednoznačných údajů studentka navrhuje doplnění 
dalších experimentů k potvrzení/vyvrácení naznačených výsledků a nedělá "zbrklé" závěry. 
Práce celkově splňuje podmínky kladené na diplomové práce a doporučuji ji k obhajobě. 
 
Dotazy a připomínky:  
- Experimentální části a diskuze by měly být psány spíše v pasivu a ne v první osobě 
množného čísla. Studentka se na několika málo místech při popisu experimentů také 
nevyvarovala spíše hovorového stylu (např. str. 25: We could not forget to prepare a tank ...) 
- Na str. 19 (ř. 2) se v druhém stupni reakce zcela jistě nejedná o deprotonaci (tzn. 
odstranění H+). Jak zní správný název této reakce? 
- Na str. 25 dole nedošlo jistě k odstarnění chloridových iontů (Cl-) odpařením přes noc. Co 
jste tedy chtěli z vody odstranit? 



- Proč se vkládaly černé desky mezi jednotlivé nádrže při oplodňování? 
- Z jakého důvodu se embrya inkubují v roztoku methylenové modři (str. 26)? 
- Jaký je rozdíl mezi experimenty, evidentně stejnými, v grafech 13 a 14 označenými DMSO 
a MPP+? Není možné spojit data z těchto dvou měření do jednoho a prezentovat je 
pohromadě? Výsledky by pak byly statisticky významnější, protože obsahují větší soubor 
dat. 
- Na str. 39 - deprenyl není správný název léčiva. Doporučuji používat správné INN názvy.  
- Možná bych byl trochu opatrnější se závěrem, že 1 uM roztok mdivi není toxický (str. 39).  
Sledované parametry související s pohybem larev to sice statisticky nezměnilo, ale to nic 
neříká o další toxicitě na larvy pro jejich další vývoj (který sledován nebyl).  
 
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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