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

x A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí 

 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 

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

 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 

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

x 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 

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

 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 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 



 
Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 
 
Studentka Marie Belhajová se ve své bakalářské práci zabývala studiem DNA nádorových buněk, 
které byly vystaveny doxorubicinu. Bakalářská práce je členěna obvyklým způsobem a svým 
rozsahem odpovídá daným požadavkům. Nicméně se v této práci objevuje několik chyb a nejasných 
formulací. 
 
V teoretickém úvodu využívá studentka zejména skripta a učebnice a jen velmi málo jsou 
zastoupené primární zdroje. V metodické části práce mám připomínku ke kapitole 3.2.2 Počítání 
buněk (str. 26), kde se studentka vůbec nezmiňuje o použití trypanové modři a nevysvětluje ani na 
jakém principu toto počítání funguje. Tuto chybu požaduji opravit formou opravného lístku.  
 
Ve výsledcích se uvádí, že nádorové linie byly vystaveny 3 různým koncentracím doxorubicinu. 
Studentka se ale nezmiňuje, na základě jakého parametru byly tyto koncentrace zvoleny. Taky zde 
není uvedeno, jestli byl proveden test životnosti buněk (MTT test) při zvolených koncentracích. Na 
straně 35, kde autorka píše o měření absorbance DNA a doxorubicinu chybí obrázek naměřeného 
spektra, který by zde sloužil k demonstraci získaných výsledků.  
 
B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

1. Na straně 26 popisujete, že IMDM médium bylo obohacené hovězím fetálním sérem 
(FBS). Vysvětlete proč je nutné tuto složku do média přidat. 

 
2. Na straně 28 je uveden vztah pro určení koncentrace DNA ve vzorku jako podíl A260/0,02 

a jednotky jsou ng/µl. Prosím vysvětlete tento vztah, proč tady vystupuje koeficient 0,02 a 
jak jinak by mohl být vztah pro výpočet koncentrace DNA vyjádřen. 

 
3. Na straně 34 píšete, že po vazbě doxorubicinu do DNA by mělo dojít ke zvýšené 

absorbanci DNA. Prosím konkretizujte oblast resp. vlnovou délku, kde byste očekávala 
toto zvýšení a vysvětlete. 

 

 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
 
Navrhovaná celková klasifikace (velmi dobře) 
 
Datum vypracování posudku: 1.9.2014 
 
 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): RNDr. Iveta Mrízová 


