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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.: 

Práce obsahuje velké množství výsledků, které jsou zpracovány v přehledných grafech a tabulkách. 

Diskuze je podložena řadou relevantních citací a svědčí o zasvěcenosti autarky do problematiky. 

Formální připomínky: 

1. Obr. 3 není vysvětlen 

2. U kapitoly 4.3 chybí úvodní věta, která by informovala, že odběr krve byl prováděn před usmrcením 

zvířat, což je uvedeno až v kapitole 4.5. 

3. Pro přehlednost by bylo lepší sloučit obr 9, 10, 11, do jednoho grafu. 

4. Obr. 35, zřejmě nejde o fosfatázy, ale o fosfolipázy. 

5. Obr. 36, nejedná se zřejmě o sfingomyelinsyntetázu, ale syntázu  

6. Na popisku Obr. 40 není jasné, zda jde o ledvinu adaptovanou na chlad? Není to jasné ani z textu 

diskuze. 

7. Chybí citace ke knize „Kneippova léčebná metoda“. 

 

B. Obhajoba - dotazy k obhajobě 
 
 

Proč nebyl udělán krevní obraz a biochemické analýzy v séru regresní skupiny? 

 

Složení membrán u živočichů přežívajících nízké teploty se liší v obsahu cholesterolu a fosfolipidů 

(Reynolds a kol. 2014).  Věta nic neříká. Jak se liší? 

 

“Hnědý tuk je důležitá tkáň, která se v chladové adaptaci podílí na tvorbě tepla a je významnou 

součástí netřesové termogeneze u malých živočichů a u člověka v raném stádiu vývoje v dospělosti 

(Sidossis a kol. 2015)”. Konec věty je nejasný!! 

 

            Str. 22, první odstavec “Pozitivní vliv byl zaznamenán i u produktů lipidové peroxidace  

            (4-HNE)”. Vysvětlete o jaký pozitivní vliv jde a na co? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stanovisko k opravě chyb v práci  

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

 

 

C. Celkový návrh  
 

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

 

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

 

 

Datum vypracování posudku: 3. 9. 2015 

 

Podpis oponenta: Doc. RNDr. Olga Nováková, CSC. 

 


