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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení:       
Předkládaná bakalářská práce kolegyně Matiáškové je po jazykové i faktické stránce na 
velmi slušné úrovni - je napsána velmi dobře a čtivě. V práci se vyskytuje jen minimum 
překlepů (např. erlonitib místo erlotinib; tečka před i za citací na str. 14 apod.). V teoretické 
části je podrobně shrnuta problematika karcinomu plic zaměřená především na 
nemalobuněčný karcinom. K práci nemám po obsahové ani grafické stránce téměř žádné 
výhrady. Následuje několik připomínek k textu, které však nemají výrazný dopad na kvalitu 
textu a hodnocení práce.   
 
Dotazy a připomínky:  
Připomínky: 
1) str. 14 - zkratka by měla být vysvětlena v textu kapitoly, ne v nadpisu; např. již v úvodu, 
kde je již zkratka použita, ale zavedená je až zde. 
2) str. 17 - raději než "interkalační barvička" použít výraz "interkalační barvivo/činidlo" 
3) např. str. 24 - občas se v práci objevují (zdaleka ale ne ve všech případech) neoddělené 
jednotky od hodnoty - typograficky se správně (v tomto případě např. "1μl" a "56°C") oddělují 
tvrdou mezerou (tedy 1 μl a 56 °C), pokud není jednotka ve formě přídavného jména, jak je 
zde správně u "2% agarózy". Dále pak by se mělo psát 6× (znak pro "krát") a ne "6x" 
(písmeno x). 
4) str. 36 - uvítal bych sjednocení způsobu vysvětlení zkratek (např. FISH je vysvětleno 
pouze česky, EML 4 pouze anglicky a EGFR anglicky i česky). Některé zkratky zavedené 



v textu v seznamu chybí (zkratky typů používaných pufrů). Po zavedení zkratky v textu by se 
měla tato následně konzistentně používat. 
 
Dotazy: 
1) V práci uvádíte, že nebezpečný ethidium bromid je v dnešní době často nahrazován méně 
toxickými látkami. Uveďte některé příklady. 
2) Je (teoreticky) možné z jednoho vzorku v jedné reakční směsi PCR (v jedné 
jamce/mikrozkumavce) detekovat více cílových sekvencí? Pokud ano, jakou variantou 
metody PCR? 
3) V závěru diskuze uvádíte velikosti FISH sond v množství bazí a primerů pro PCR 
v množství páru bazí, což není strukturně správně. Jak je to správně? Jak dlouhé jsou PCR 
primery? 
 
 
    
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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