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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: výborná 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Diplomová práce (DP) studentky Barbory Kadlecové je 
experimentálního charakteru zabývající se ekotoxicitou léčiv a přináší zajímavé výsledky 
z testování anthelmintik na proteom huseníčku rolního za použití 2D SDS-PAGE metody. 
Jednalo se o 1 a 3-denní působení látek, což se mi jeví jako krátkodobé (proč bylo 
zvoleno?), navíc byl vybrán Arabidopsis thaliana, který nemá zcela nejvhodnější kořenový 
systém pro tento typ testování. Zaujalo mě v teoretické části DP využití mikroorganismů pro 
potřeby remediace. DP je napsána přehledně včetně vypracovaných tabulek a obrázků. V 
DP je minimální počet překlepů (např. na str. 9 anthelmntik, salicylandy, str. 24 Nicotinum 
(správě je Nicotiana), str. 67 zodpovědně(é). Z jakého důvodu máte nějaká jména rostlin 
v Tab. 3 pouze v latině a jiná jen v češtině? Na str. 33 chybí u agaru a ethanolu výrobce. 
Proč jsou někdy uváděny chemické vzorce a někdy názvy chemikálií? Používaná kratka ABZ 
na str. 65 není vysvětlena. Uvedené připomínky nesnižují kvalitu provedené práce.  
 
Dotazy a připomínky: 1) Mezi anticestody máte zmíněn arekolin. Vzpomenete si, ze které 
rostliny pochází a jaký je to typ látky? 
2) Na str. 11 jsou zmíněny parazitární receptory. Na str. 12 je uvedena plíseň Penicillium 
simplicissimum. Jsou to správná označení? 
3) Na str. 15 popisujete ivermektin. Jaká je jeho biodostupnost? 
4) Plánuje se do budoucna identifikovat struktura zmíněných spotů? 
5) V závěru DP je psáno: pravděpodobně došlo k indukci exprese enzymů. Ano či ne?    
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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