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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Předložená diplomová práce dokazuje, že studentka 
zvládla základy práce experimentálního charakteru - metodu qRT-PCR, kde stanovovala 
expresi 6 genů. Teoretická část je zpracována přehledně,nicméně je velmi zdlouhavá a 
především v části popisující PCR obecně působí jako přednáška a nevztahuje se ke 
konkrétní použité metodě v diplomové práci. V porovnání s teoretickou části, je 
experimentální část minoritní, ale oceňuji, že je zpracovaná věcně. Ve výsledkové části jsou 
duplikované informace, stejné hodnoty jsou uvedené jak v grafech tak v souhrnných 
tabulkách, kde jsou navíc hodnoty bez statistické významnosti a nestejnorodě platné číslice. 
V diskusi je detailně komentován každý výsledek a je porovnáván resp. se opírá o literární 
data.  
V textu se objevuje pár překlepů a gramatických chyb.    
 
Dotazy a připomínky: V celé diplomové práci autorka uvádí procenta neoddělena mezerou 
od čísel, což se používá pro text psaný v anglickém jazyce. 
 
Dotazy: 
1. V práci uvádíte, že na základě vyhodnocení poměrů absorbancí jste považovala vzorky za 
čisté. Jakou hodnotu jste považovala za limitní? 
2. V diskusi uvádíte, že snížená exprese cadherínu by mohla znamenat zvýšenou 
permeabilitu endotelu cév. Stačí se pro tuto hypotézu opřít pouze na expresi na úrovni 
mRNA? Shoduje se v literatuře s expresí na úrovni proteinu? 



3. V závěru uvádíte, že pro potvrzení Vámi pozorovaných výsledků je nutné vyzkoušet různé 
druhy buněčných modelů. Můžete nastínit, o které by se mělo jednat a proč? 
 
Celkové hodnocení, práce je:  velmi dobrá, k obhajobě: doporučuji 
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