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Práce je: rešeršní 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Tato rešeršní diplomová práce je sepsána pečlivě, 
přehledně a prakticky bez překlepů. Připomínku bych měla k názvu, asi by se měla jmenovat 
alespoň "Metody pro stanovení neopterinu….", protože z tohoto názvu by se dalo odvodit, že 
práce popisuje jednu metodu pro stanovení neopterinu. Jinak se mi práce líbí a myslím, že 
bude pro budoucí práci klinické laboratoře přínosem. 
 
 
Dotazy a připomínky:  
Připomínky: 
- abstrakty v práci nemají předepsanou hlavičku 
- kapitola 3 a 4 by měly být přehozeny (úvod před cílem), kapitola "Cíl" by se měla jmenovat 
a "Cíl a popis zadání práce" 
- str. 8, 20 a dále - někde používáte název "likvor" a někde "mozkomíšní mok" - mělo by se 
sjednotit 
- str. 14, 3.ř. shora - stabilita byla opravdu 60 měsíců - 5 let? 
- str. 15, 6. ř. zdola - "cytokín" (ne cytokin?) 
-             5. ř. zdola - "tymfocyty" - má být "lymfocyty" 
- str. 16, poslední řádek - epifýza má český ekvivalent - šišinka 
- str. 21, dělení chromatografických metod b) "podle typu mobilní fáze" - mělo by být "podle 
skupenství mobilní fáze" 
str. 25, 8. ř. shora a následně 11. ř. shora - vysvětlete prosím souvislost mezi větou "časová 
náročnost provedení" a "možnost rychlého stanovení velkého počtu vzorků" 
str. 33, 1. ř. shora - "aminocentéza" - má být "amniocentéza" 



str. 35, 8. ř. zhora - LOQ je nižší než LOD? 
str. 37 - v textu je použit jednou trpný rod, někde činný.. 
str. 40, tabulka 4 - čísla odkazů mají být seřazena chronologicky 
seznam literatury - nejsou jednotně uváděné odkazy - hlavně jména a příjmení autorů 
 
Dotazy: 
1. Co znamená, když je korelace mezi dvěma metodami "dobrá"? 
 
  
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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