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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 
Případné poznámky k hodnocení: Autorka využívá na více místech citaci zdrojů, které nejsou 
originálními zdroji, nýbrž převzatými (např. Valát, Lasotová, ….), takže citovaným autorům 
jsou přisuzovány výsledky, kterých sami nikdy nedosáhli. Občas (např. str. 8, první odstavec 
úvodu, str. 22 poslední věta druhého odstavce, …) postrádám citaci k použitému tvrzení, 
které nejsou výstupy z vlastní práce autorky ale převzatými fakty. Pokud platí požadavek na 
sebevysvětlující popis obrázků či grafů apod. v kvalifikačních pracích, tak takový popis 
v práci autorky diplomové práce místy postrádám (např. str. 17 a dále). Léčivo albendazol by 
si v teoretické části zasloužilo dle mého názoru samostatnou kapitolu, takto je jen součástí 
podkapitoly benzimidazoly. Občas jsou v textu překlepy (str. 16, 23, 24, …), v popisu tabulek 
jsou využívána nejednotně velká a malá písmena (např. Tab. 5).  
 
 
Dotazy a připomínky: 1/ Stěžejním výstupem DP je koncentrační profil sledovaného léčiva a 
jeho metabolitů v trusu. V diskusi je mu věnována jen minimální pozornost, zajímá mne 
proto, jak si autorka vysvětluje časově rychlý a přitom koncentračně výrazný nárůst 
sledovaných látek?, 2/ Jsou nálezy z autorčiných testů ovocidních koncentrací ABZ a 
ABZ.SO v souladu s výstupy jiných autorů?, 3/ Jestli jsem pochopil správně autorčiny úvahy 
(str. 51, poslední celý odstavec), tak předpokládá pro vajíčka schopnost biotransformovat 
testované léčivo a tato jejich schopnost může být modifikována právě přítomností 
vylučovaných látek s anthelmintickou aktivitou. Literatura skutečně takovou vlastnost 
popisuje nebo je to jen předpoklad, hypotéza? 
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