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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označit křížkem jednu z možností  

      - pomocí dojkliknutí levým tlačítkem myši na šedivě podbarvené pole a výběrem hodnoty ”zaškrtnuto”) 
 

1. Rozsah práce a její členění 
 

A přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí  

B nevyrovnané, členění nelogické nebo rozsah některých částí nekoresponduje s jejich významem  

C uspokojivé, rozsah některých částí nedostačující  

N nedostatečné  

 

 

2. Odborná správnost 
 

A výborná, bez závažnějších připomínek  

B velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (např. nejasnost výkladu, chyby v terminologii, 

nedokonalý popis metod nebo výsledků) 
 

C uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami  

N nevyhovující, s hrubými chybami  

 

 

3. Uvedení použitých literárních a jiných zdrojů 
 

A adekvátní, 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, webové stránky, nebo 

se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat) 
 

N nevyhovující, velmi málo citací, eventuálně rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj 

převzatých dat, popř. opsání velkých částí textu) nebo používání neadekvátních citací 
 

 

 

4. Jazyk práce 
 

A výborný, práce napsaná čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických nebo pravopisných 

chyb 
 

B velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické nebo pravopisné chyby   

C upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické nebo pravopisné chyby, ojediněle se 

vyskytují obtížně srozumitelné nebo nejednoznačné formulace 
 



N nevyhovující, s četnými hrubými chybami  

 

5. Formální a grafická úroveň práce 
 

A výborná, bez překlepů a chyb ve formátování  

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

C uspokojivá, s ojedinělými většími nedostatky (např. vynechání stránky, uvádění obrázků grafů 

nebo tabulek bez odkazů v textu) nebo s četnějšími drobnými chybami 
 

N nevyhovující, s četnými hrubými chybami  

 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5.: 

 

Jedná se o velmi nadprůměrnou práci, kterou jednoznačně hodnotím výborně. Samozřejmě i zde se 

najdou drobné chyby, které jsou ale v celkovém kontextu zanedbatelné. Jedná se například o 

vynechání mezer mezi slovy (dokonce i v abstraktu!), vynechání předložek apod. Větší výhrady 

mám k výkladu magnetické rezonance, který je nepřesný, navíc obrázek č.4 (nejenom) je opravdu  

hodně nekvalitní. Obecně popisky obrázků by mohli být lepší, nejmarkantnější je to u obr. č.24 

který má v podstatě bez adekvátního popisu nulovou vypovídající hodnotu. Dále ve výčtu 

zobrazovacích metod postrádám zmínku o optickém zobrazování. Na straně 33 je ještě nepřesnost, 

která je mezi studenty poměrně častá: kontrastní látka nezvyšuje rozlišení ( to je dáno měřící 

sekvencí), ale kontrast mezi tkáněmi. Metody jsou detailně popsané, snad mi chybí pouze hned na 

začátku zmínit, jak se podával kontrast do zvířete (je to až dále v textu a není to pro mě moc 

přehledné). Hodně nepřehledné je uspořádání literatury, alespoň jeden řádek, když už to není 

číslované, by výrazně zlepšilo přehlednost textu. 

 

 

 

 

 

 

B. Obhajoba - dotazy k obhajobě 
 
 

 

Jak souvisí AUC (area under the concentration-time curve0 s cirkulací nanočástic v oběhu? 

Jakou metodu-experiment studentka navrhuje pro prokázání lysosomální lokalizace GG? 

Co je překážkou, aby experimenty používaly místo myší laboratorní potkany (samozřejmě Nude)? 

Jaká by měla být minimální koncentrace kontrastní látky pro detekci in vivo pomocí magnetické rezonance 

(prosím o srovnání s jinými T1 kontrasty)?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci  

– opravný lístek/oprava v textu  JE / NENÍ podmínkou přijetí práce (nehodící se škrtněte) 

 

 

C. Celkový návrh  
 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení: ANO / NE (nehodící se škrtněte) 

 

Navrhovaná celková klasifikace (ve standardní stupnici 1 až 4): 1 

 

 

Datum vypracování posudku: 19.8.2014 

 

Podpis oponenta: Daniel Jirák 

 


