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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 

 

1. Rozsah RP a její členění 

X A - přiměřené, odpovídají charakteru RP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 

2. Odborná správnost 

 A - výborná, bez závažnějších připomínek 

X B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 

názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

X A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

 B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací 

 C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 

nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 

dat, popř. opsání velkých částí textu) 

 

4. Jazyk práce 

X A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

 B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

 C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   

obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 

5. Formální a grafická úroveň práce 

X A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

 B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

 C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 

 



Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 

 

Rigorózní práce Michaely Bebové se zabývá zajímavou a z hlediska biomedicíny velmi důležitou 

problematikou, která přispívá k odhalení možných negativních účinků v dnešní době velmi 

populárních potravních doplňků. Konkrétně se zabývá studiem interakcí vybraných flavonoidních 

látek s velmi důležitým enzymem druhé fáze biotransformace cizorodých látek, SULT1A1. 

 Po formální stránce je práce pečlivě vypracována s jen nepatrným množstvím překlepů a 

opomenutí, které však většinou nebrání ve správném pochopení textu. Drobné nepřesnosti v popisu 

jednotlivých metod, jako např. ředění vzorků při elektroforéze, nejednoznačnost zda uvedené 

koncentrace flavonoidů v inhibiční studii představují zásobní roztoky nebo výsledné koncentrace 

v reakční směsi, jaký objem inhibitoru byl do reakce přidáván či co je přesně v dané metodě použito 

jako slepý vzorek či negativní kontrola, by mohly zkomplikovat jejich pozdější reprodukovatelnost. 

 Bohužel se uchazečka musela v rámci své práce potýkat i s takovými nepříjemnostmi jako byla 

degradace některých vzorků, což samozřejmě ovlivnilo získané výsledky a možnost jejich 

interpretace. Zejména tyto experimenty by bylo zajímavé zopakovat. 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1) Koncentrace proteinů ve vzorcích proximální části tenkého střeva a ve vzorcích tlustého 

střeva je srovnatelně nízká (mnohdy ještě nižší) jako v části střední a distální. Proč nebyly 

tyto vzorky rovněž zakoncentrovány? Nemůže být negativní výsledek imunochemické 

detekce SULT1A1 metodou western-blot v těchto vzorcích dán nízkým obsahem proteinu? 

Neuvažovali jste třeba i o RT-PCR analýze Vašich vzorků? 

 

2) K degradaci došlo téměř výhradně u vzorků z proximální části tenkého střeva. Máte pro to 

nějaké vysvětlení?  

 

3) Je stanovení aktivity SULT pomocí pNPS specifické pouze pro isoformu SULT1A1 nebo 

se na této reakci mohou podílet i jiné isoformy SULT? Máte nějaký nápad, proč vede 

současné podání BIA+MYR k relativně vysokému nárůstu aktivity SULT1A1?  

 

4) Jako standardy při imunochemické detekci SULT1A1 metodou Western blot jste pro 

protilátku proti proteinu SULT1A1 použila i SULT1B1 a SULT1C2, kde se prokázala 

reaktivita i s těmito proteiny (obr. 13). Zkoušela jste tyto enzymy (1B1 a 1C2) i v případě 

anti-peptidové protilátky? Opravdu se žádná zkřížená reaktivita neobjevila? V diskuzi 

uvádíte, že proužek nad zónou SULT je pravděpodobně jiný protein o velikosti zhruba 36 

kDa. Byl peptid, proti kterému je protilátka připravena, testován nějakým způsobem na 

jedinečnost své sekvence? Jak? Pokud ano a je skutečně jedinečná, tak jak je možné, že 

detekuje něco dalšího? 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a udělení titulu RNDr. 

 

Datum vypracování posudku: 15.6.2017 

 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): RNDr. Věra Černá, Ph.D 


