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Cíle práce 
 
Cílem práce bylo posouzení vlivu kvality fixačního činidla (formaldehydu) a délky fixace na 
kvantitu a kvalitu DNA izolované z fixované tkáně. 
 
Struktura ( členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO    
Rozsah práce (počet stran): 84 
Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova?     ANO     
Je uveden seznam zkratek?        ANO     
 
Literární p řehled:  
   Odpovídá tématu?    ANO    
   Je napsán srozumitelně?   ANO   
   Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ANO     
   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO    
 
Materiál a metody: 
    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO     
    Kolik metod bylo použito? 
čtyři, jež přímo vedly k získaným výsledkům 
    Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO     
 
Experimentální část: 
    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO     
    Je dokumentace výsledků dostačující?           ANO  - v čem jsou nedostatky? 
    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?   
            spíše ANO – co chybí, v čem je nedostačující?  
 
Diskuze: 
   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?       ANO 
 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?       ANO 
 Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?     ANO     

 
Závěry (Souhrn) : 
Jsou výstižné?    ANO     
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Formální úroveň práce je přiměřená, bez podstatnějších chyb. 



 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že autor předkládá k obhajobě již druhou verzi své 
diplomové práce, rád bych začal konstatováním, že ve srovnání s první verzí je nyní 
předložená práce výrazně lepší. Autor doplnil některá experimentální data, upravil 
způsob jejich analyzování a interpretace, výrazně se zlepšila i formální stránka práce. 
 
Přetrvává ovšem jedna podstatná výhrada, totiž že autor při porovnávání svých 
výsledků nepoužívá statistické testování a různé hodnoty porovnává „od oka“ a 
poněkud neurčitými pojmy. Absenci statistického zpracování při tom nijak 
neodůvodňuje. 
 
Zejména s ohledem na výrazné zlepšení práce doporučuji komisi přijmout ji 
k obhajobě a navrhuji hodnotit ji jako „velmi dobrou“ nebo „d obrou“ s přihlédnutím 
ke kvalitě provedené obhajoby a ke skutečnosti, jak se autor vypořádá s přiloženými 
otázkami. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

1) Téma práce je „Vliv fixačních činidel…“, ovšem autor se věnuje pouze 
formaldehydu. 

2) V tab.6 autor uvádí, že z některých fixovaných vzorků je větší výtěžnost izolované 
DNA, nežli z kontrolní nefixované tkáně. Má pro to autor nějaké vysvětlení ? 

3) Proč v první metodě stanovení výtěžnosti izolace DNA používá autor čtyři tkáně, ale 
v dalších třech metodách pouze játra a sval ? 

4) Proč obecně ve Výsledcích autor vůbec nepoužívá statistiku? Jak může jinak podložit 
svá tvrzení o prokazatelných rozdílech naměřených hodnot? Například jak může 
autor hodnotit vliv ošetření srdeční tkáně roztokem DNAgard Tissue bez jakéhokoli 
statistického testu ? 

5) Jaký význam má v dnešní době fixace vzorků tkání pro forenzní praxi? Jak se 
uplatňuje ve srovnání např. s možností hlubokého zamražení tkáně, anebo 
bezprostřední izolace DNA? 

 
Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis oponenta: 
 
 
 


