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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  

 

Slovní komentář k bodům 1. 2 a 5.: 

Bod 1, hodnoceno B.  

Diplomová práce má odpovíající rozsah, je napsána přehledně, je dobře dokumentovaná obrázky a 

relevantními citacemi v literárním úvodu. Stilistika a pravopis je dobrý.  Určité výhrady mám k 

diskuze, která by mohla být rozsáhlejší a měla by výsledky více konfrontovat s literaturou.  

 

Bod 2 hodnoceno B. 

Vyskytují se některé nepřesnosti a chyby v terminolgii: 

V metodice ani ve výsledcích nejsou uvedeny nanášky jednotlivých proteinů na blot.  

Popis výsledků týkajících se β1AR ve výsledcích a diskuzi je nejasný.  

Str. 7 a 9: lépe než „kyslíkaté radikály“, kyslíkové radikály.  

Str. 10:  H202 není radikál. 

Práce je psána českým pravopisem, který by měl proto být dodržován (např. buthanol) 

 

Bod 5 hodnoceno B.  

V práci jsou prezentovány velmi zdařilé obrázky z fluorescenční mikroskopie.   

U obrázků 2, 3, 4, 6 chybí vysvětlivky ke zkratkám. Zkratka PNS není vysvětlena pod obr. 15, 16, 

17.  

U obr 16 není jasné, který pruh na blotu představuje β2AR 

U obr 16, graf 5 je opačné pořadí značení hypoxie a normoxie  v obr. a v grafu. Obr. 13, 14 jsou 

pouze reprezentativní bloty u BAX, Bcl2 a chybí grafické a statistické vyhodnocení. Podobně je 

tomu u kináz ERK a Akt obr. 18, 19, 20.  

Tabulky 4 a 5 (hodnoty poměrů Bcl-2/Bax a Akt/p-Akt) chybí signifikance, která je uvedena 

v textu, což je nepřehledné.  

 

B. Obhajoba - dotazy k obhajobě 
 
1. Diskuze str. 46 co podle Vás znamená, zvýšení  β2AR v neraftové frakci, tento fakt nediskutujete, přitom 

v Literárním úvodu píšete a citujete. „β2AR jsou totiž v neaktivovaném stavu umístěny v kaveolách a po 

aktivaci se přesouvají z kaveol, zatímco β1AR se vyskytují spíše v nekaveolárních úsecích a ani po 

aktivaci ligandem se jejich lokalizace příliš nemění (Rybin et al., 2000; Xiang et al., 2002).” 

 

V práci tvrdíte, že v hypoxických buňkách dochází ke zvýšení β1AR a β2AR, jak jste k tomuto závěru podle 

prezentovaných výsledků dospěla v případě β2AR?  V grafu 5 nejsou patrné žádné signifikantní rozdíly, 

pouze určitá tendence v případě raftové frakce.  Na obr. 16 je silnější detekce v případě normoxie (N). 

 

V textu jsou určité nesrovnalosti v popisu výsledků týkajících se β1AR. Výsledky: “β1AR byly ve vzorcích 

z hypoxických i normoxických buněk detekovány především v neraftových částech membrán (Obr. 15). 

V membránových raftech byl signál β1AR jen minimální, většinou neměřitelný. Počet β1AR v 

membránových raftech ve vzorcích z hypoxických buněk byl signifikantně zvýšený na hladině 



významnosti **p = 0,001 oproti vzorkům z normoxických buněk (podle názvu graf 4 prezentuje 

neraftovou membránovou frakci. Diskuze:  “Podle našich výsledků nebyly β1AR v neraftových frakcích 

membrán normoxických ani hypoxických buněk detekovány. V raftových frakcích se β1AR vyskytovaly 

a u hypoxických buněk bylo navíc detekováno signifikantní navýšení hladin β1AR oproti normoxickým 

buňkám.” Vysvětlete tyto nesrovnalosti.  

 
2. Proč byl pro tuto studii zvolen model hypoxie 24 hod, 2% O2? Vycházelo se z nějakých publikovaných 

studií. Existuje práce, která sledovala mírnější podmínky hypoxie na buněčné kultuře v souvislosti s protekcí? 

Tento problém jste v práci nediskutovala. 

3.  

4. Jak vysvětlíte zvýšený peroxid vodíku a žádnou změnu v superoxidovém radikálu v hypoxických buňkách?  

Jsou nějaké literární údaje o změnách v antioxidační kapacitě u podobných modelů?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci  

– opravný lístek/oprava nesrovnalostí v popisu výsledku str. 38, 2. odstavec a v diskuzi str. 45, 3. 

odstavec  JE podmínkou přijetí práce. 

 

 

C. Celkový návrh  
 

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

 

Navrhovaná celková klasifikace (ve standardní stupnici : 2 
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Podpis oponenta: Doc. RNDr. Olga Nováková 

 


