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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: splněn dostatečně 

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části: výborné 

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry: velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení:  

Diplomová práce Martina Ondreje je sepsána pečlivě s minimálním počtem písařských chyb 

(nejednotný pravopis etyl acetát – etyl-acetát, používání x místo  ve významu –krát). 

Z dalších nedostatků je třeba uvést, že obrázky mají mít popis pod obrázkem a není příliš 

vhodné označovat vzorec jako obrázek. Tabulky mají být číslovány průběžně (nikoliv zvlášť 

v teoretické a zvlášť v experimentální) a každá tabulka má mít název. U Obr. 5 (str. 17) má 

být odkaz na literaturu v horním indexu. U Obr. 6 (str. 18) je uvedena citace 27 a tím je 

narušeno průběžné číslování odkazů v textu). Pneumocystis jirovecii je nové pojmenování 

pro P. cariinii, ne dva různé druhy rodu Pneumocystis (str. 26). Pibenzimol je generický 

název a měl by být psán s malým začátečním písmenem (str. 27). Orientaci v experimentální 

části by pomohlo uvádění kódů Z-1, Z-2 atd. nejen v textu, ale také v reakčních schématech. 

Výraz „detekce byla stanovena“ je chybný. 

Seznam literatury neodpovídá žádnému z běžných citačních stylů, ale je zpracován pečlivě. 

Značně neobvyklé je uvádění In: před názvem časopisu. Vzhledem k tomu, že u knih je 

uváděno ISBN, mělo by u časopisů uvedeno ISSN. Prosím o vysvětlení, co znamenají údaje 

xxxi, xxv a xxxiii v citacích 2, 3, 5 a 6 a proč jsou u některých knih uváděna mezi celkovým 



počtem stran a ISBN ještě další čísla. Kurzívou se píší názvy časopisů (knih), ne názvy 

prací. 

 

Dotazy a připomínky:  

 Na str. 20 píšete že „za vazbu MGB na DNA jsou zodpovědné polypeptidy ze tří 

heterocyklů…“, ale některé sloučeniny uvedené v teoretické části (Berenil, DAPI, 

pentamidin a Hoechst 33258) nemají charakter peptidu. Co je zodpovědné za vazbu 

těchto sloučenin na DNA? 

 Je na farmaceutickém trhu dostupný přípravek obsahující buď distamycin A nebo jeho 

analogy (brostalicin, talimustin)? 

 Berenil je název přípravku. Jak se jmenuje léčivá látka v něm obsažená?  

 V jaké formě je pentamidin obsažen v léčivých přípravcích. Který léčivý přípravek je 

registrován v ČR. Jaký typ proléčiv se používá u derivátů amidinu?  

 Víte, co je trabedektin? 

 Jak se správně uvádějí závorky v chemických názvech? 

 Znamenají odkazy na literaturu v experimentální části, že je v citované práci popsána 

Vámi připravovaná látka nebo pouze, že jste z citované práce převzal metodiku? Pokud 

odkazují na metodiku, kolik Vámi připravených sloučenin je nových a kolik jich už bylo 

publikováno? 

 Jaká je „teplota tání“ použitého oligonukleotidu, na němž není vázán MGB? 

 

 

Celkové hodnocení: výborně, k obhajobě: doporučuji 
 
 
 
 
V Hradci Králové dne 24. 5 .2014 

 
 
 

…………………………………… 
 

podpis oponentky / oponenta  
 


