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

X A - přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické nebo rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 
2. Odborná správnost 

X 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) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 
3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

X 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 

 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 

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

 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. : 
 
Diplomová práce je členěna do čtyř kapitol a je doplněna grafy a tabulkami, které usnadňují 
pochopení dané problematiky. V teoretické části práce autorka podává ucelený a velmi aktuální 
přehled o současné situaci testování chemických látek, shrnuje současnou legislativu, výstižně 
popisuje metody, které lze pro testování chemických látek využívat a informuje o dosud 
získaných datech např. z validačních studií. Celkově lze říci, že autorka v dané problematice 
získala velmi dobrou orientaci a osvědčila analytické schopnosti při práci s daty z různých 
zdrojů. Práce s literaturou je zdařilá, jsou zvoleny relevantní tituly a jsou také vhodně citovány. 
Stylistická stránka práce je velmi dobrá, užívání pojmů je na dobré úrovni s minimálními 
nepřesnostmi, autorka používá jasné formulace.  
Cílem této diplomové práce bylo stanovit indexy akutní toxicity testovaných alkoholů pomocí 
zvolených alternativních testů, doplnit naměřené hodnoty indexů toxicity k již známým datům a 
vytvořit modely QSAR pro predikci akutní toxicity. Stěžejní je tedy experimentální část práce, 
ve které autorka dostatečně podrobně popisuje zvolenou metodiku. V části „Výsledky a diskuze“ 
jsou uvedena a hodnocena získaná data a tato část je doplněna přehledně zpracovanými grafy a 
tabulkami. V této části je uvedena i autorčina interpretace získaných výsledků. V závěru práce 
autorka shrnuje celkový přínos práce a splnění jejích cílů. Celková úroveň práce je dobrá, 
formulované cíle práce byly splněny. Z formálního hlediska se v práci vyskytují ojedinělé 
nepřesnosti v pojmech (str. 4 – „lower animals“, str. 13 -„fylogeneticky nižšie druhy živých 
zvierat“), chyby v překladu (str. 4 – „...QSAR models has been created...“, str. 11 – „Restriction 
of chemicals“ přeloženo jako „redukciou chemických látok“), občasné překlepy (str. 22 – 
Balbc/c 3T3, str. 60 a 63  – Balc/c 3T3, str. 34 a str. 37 – tryptánová modř), nepřesnosti při 
odkazech na literaturu (nadužívání zkratky cit. i v případě, kdy číslo odkazu nelze zaměnit 
s mocninou) nebo ojedinělé nepřesnosti v odkazech v textu práce (str. 37 – odkaz na Obr. 2.3 
místo Obr. 2.1, duplicitní formát číslování v odst. 1.3.3.3 na stránkách 29 - 31). Tyto drobné 
formální závady však nesnižují dobrou odbornou úroveň práce, která je velmi aktuální, obsahuje 
nejnovější informace o trendu vývoje, odkazuje na nejaktuálnější zdroje jak v rámci odborných 
publikací, tak např. směrnic a nařízení a poskytuje přehled o nejnovějších přístupech v oboru 
toxikologie.  
 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její celkovou klasifikaci  stupněm A (1) – výborně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

1) Na základě naměřených hodnot LD50 uvádíte, že lze zařadit 1-nonanol do kategorie látek 
“klasifikovaných” pro akutní orální toxicitu podle CLP systému EU, (LD50 < 2000 mg kg-1). 
Jaký byste navrhla přístup pro ověření dat a další testování 1-nonanolu ? 

2) Objasněte práci s programem Phototox 2.0, který byl ve Vaší práci použit pro zpracování 
hodnot fluorescence a zjištění hodnot IC50. 

3) Upřesněte,  jaké fyzikálně chemické vlastnosti jsou typické pro skupinu alkoholů 
testovanou v rámci Vaší práce a případně jak tyto alkoholy mohou pravděpodobně 
ovlivňovat biologický systém použitý pro testování.  

4) V experimentální části práce zmiňujete, že některé zjištěné kombinace hodnot zástavy 
pohybu Tubifex tubifex nebylo možno vyhodnotit pomocí zvolené metody dle Weil, C.S.,  
proto byly zpracované pomocí farmakologického modelu v programu OriginPro8.  
Stejný program byl použit i pro vytvoření modelů QSAR. Objasněte funkce tohoto 
programu. 

 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
 
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  /  NE   
 
Navrhovaná celková klasifikace: A (1) - výborně 
 
Datum vypracování posudku: 18. 5. 2015 
 
Jméno a příjmení, podpis oponenta : 
 
Mgr. Markéta Dvořáková 
 


