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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 
 
1. Rozsah DP a její členění 

 A - přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí 

x B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 
2. Odborná správnost 

 A - výborná, bez závažnějších připomínek 

 B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 
názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

x C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 
3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

 A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

x B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací 

 C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 
nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 
dat, popř. opsání velkých částí textu) 

 
4. Jazyk práce 

 A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

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

x C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   
obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 
5. Formální a grafická úroveň práce 

 A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

x B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

 C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 



5. Formální a grafická úroveň práce 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 
Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 
 
Ad 1)  Celkový rozsah práce je 78 stran, nejdůležitější část – výsledky - má pouze 11 stran. 

Kapitola Materiál a metody je psána netypickým způsobem pro diplomové práce. 
Ad 2) Chybí výrobce protilátek, pufry často neobsahují druhou složku, formulace velikost 

radioaktivity. Obr. 17, 18, 19, 20 – je velice složité sledovat text a obrázky, odpovídají si?  
Obr. 21 -  v textu jiné jednotky než v obrázku. Udávání výsledku na počet platných číslic 
(např. obr. 16). Lze ze změn fluorescence (a změny koncentrace vápenatých iontů) přímo 
hovořit o expresi určitého receptoru?       

Ad 3) Úvod obsahuje dlouhé pasáže s citací učebnice. 
Ad 4) Práce obsahuje některá nevhodná spojení, např. ..vápníková signalizace…. 
          ATP vazebná doména, supramaximální koncentrace, Ca2+ mobilizující receptory,  
          Vstup Ca2+ citlivý a necitlivý k napětí, Ca2+ transportujícími ATPázami…. Rozdíl mezi   

TRH- a GnRH-citlivými buňkami v jejich citlivosti k BDBD 
           Mnoho chybných koncovek slov. 
 
B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

1. Proč  byly vedle směsné polulace buněk zkoumány jen gonadotropy a thyreotropy a ne  
další typy buněk hypofýzy? 

2. Jak si představujete funkci purinergních receptorů v určitém typu buňky, když jen některé z 
nich  tento receptor, resp. některé typy purinergních receptorů, obsahují? 

3. Jak bylo provedeno statistické zpracování dat, z jakých hodnot byl vypočítán průměr? 
4.  Můžete vysvětlit strukturu savčího typu gonadoliberinu?  (pGlu.....NH2) 

 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
 
Navrhovaná celková klasifikace (výborně, velmi dobře, dobře, neprospěl) 
 
Datum vypracování posudku:   19. 5. 2014   
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