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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

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 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení:       
 
Dotazy a připomínky:  
-Citace informací z internetu v textu jsou nestandardní a matoucí 
-Ve výsledkových tabulkách by hodnoty veličin a jejich směrodatné odchylky měly mít stejný 
počet desetinných míst 
-Řada výsledků by mohla být prezentována zaokrouhlená na 2 platné číslice 
-U grafů by bylo přehlednější označit odlišně signifikatní snížení a signifikantní zvýšení 
-Ve výsledcích, diskusi i závěrech není často jasné, zda změnou exprese míníte změnu 
množství proteinu či mRNA 
-abstrakt: Fík je plod, rostlina je fíkovník smokvoň 
-str.11: Jakou reakci katalyzuje AKR1A v syntéze triacylglycerolů? 
-str.18: Nejednotná formální úprava vzorců 
-str.19: Vysvětlete, jak " Xantohumol dokáže vychytávat superoxidové radikály, aniž by snížil 
jejich aktivitu" 
-str.47: Píšete, že "při ovlivnění IXH dochází k indukci NQO1", ale na obr. 16 žádné 
signifikatní zvýšení není patrné. 
-str.49:Píšete, že "všechny prenylflavonoidy nemají signifikantní vliv na aktivitu AKR1A1", ale 
v grafu je signifikantní změna u XH 
-str.53:Místo tvrzení, že "XH inhibuje NQO1" by mělo být, že snižuje množství proteinu 
NQO1 



-str. 66: Názvy enzymů v češtině je nutné psát dohromady 
-str.67: Druhý bod závěrů je napsán nejasně 
-Jaká je biodostupnost pernylflavonoidů v lidském organismu? Jaké nejvyšší koncentrace 
byly zjištěny v lidské plazmě? 
-Jak si vsvětlujete to, že výsledky stanovení aktivity, množství proteinu a množství mRNA 
vůbec nekorelují? 
   
Celkové hodnocení, práce je:  velmi dobrá, k obhajobě: doporučuji 
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