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

 

1. Rozsah BP a její členění 

X A - přiměřené, odpovídají charakteru BP 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 

X A - výborná, bez závažnějších připomínek 

 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 

 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 

X 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 

 A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

X 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. : 

 

Práce kolegyně Balogové je psána na zajímavé téma a svým rozsahem odpovídá požadavkům 

na takové práce na katedře biochemie PřF UK kladeným. 

Mám však některé připomínky, které bych zde rád zmínil. Největším kamenem úrazu předkládané 

práce je nakládání autorky s citacemi. Kolegyně Balogová sice v závěru práce uvádí 65 literárních 

zdrojů, ale práci s nimi, zdá se, nezvládla. Navíc v seznamu jsem nalezl dva dublující se odkazy 

(cit. 25 = 27 a cit. 26 = 30). Protože problematiku aristolochových kyselin znám velice dobře mohl 

jsem odhalit i takové pasáže, kdy použitý citační zdroj neobsahoval potřebné informace (str. 17 

horní odstavec, kap. 1.4.2 a 1.4.3). Velkým problémem je pak citování převzatých obrázků, které se 

v práci vyskytují. V práci je většina těchto obrázků citována chybně. To považuji za velice 

nebezpečné, neboť se tímto autorka pouští do temných vod plagiátorství. Konkrétně se jedná 

o převzaté obrázky 6, 8, 10, 11, 12 a 13. Většina těchto obrázků je citována citací č. 1 a i z tohoto 

důvodu si myslím, že jednání kolegyně Balogové nebylo účelné a že se jedná spíše o absenci 

pečlivosti a pozornosti. V kapitole 1.4.4 jsem postrádal zdroje k informacím o enzymu NQO1 a 

přítomnost kapitoly 1.4.5 je mi nejasná, nepřináší totiž žádné nové informace a to, co je v ní 

uvedeno by bylo lze shrnout jednou větou. Rovněž bych do budoucna apeloval na užití 

současnějších zdrojů (zejména, když jsou z domovské laboratoře autorky). 

V textu se objevuje minimum překlepů a dokonce užívání laboratorní hantýrky není tak časté, jak 

v bakalářských pracích bývá. Značnou potíž má autorka rovněž s psaním písmenných lokantů 

v chemických vzorcích. Bývá zvykem, že takové jsou psané v kursivě, podobně jako latinské 

výrazy (et al.) a označení genů (TP53). 

V metodické části se občas vyskytují neexistující odkazy, ale není jich moc. Podstatně hůře 

hodnotím formát grafů a tabulek v práci. Zejména grafy jsou velice nepřehledné a není výjimkou, 

že legenda je umístěna až na druhé straně (aniž by o tom čtenář byl zpraven). Legendy ke grafům 

jsou, nutno říci, předimensované, protože někdy dosahují rozsahu až jedné strany – to podstatně 

zhoršuje orientaci v textu, neboť čtenář někdy jen s velkou potíží rozliší text od popisku. Navíc, 

legenda u Obr. 18 (str. 60) špatně popisuje materiál jako mRNA, zatímco se jedná o jaterní a 

ledvinné mikrosomy. Myslím, že takto rozsáhlé popisky grafů do práce nepatří a situace by se měla 

řešit nějakým elegantnějším způsobem v metodické části práce (zejména pak vysvětlování 

statistických parametrů; legendy k obrázkům 13-16). 

Jak jsem napsal výše, největším nešvarem práce je špatné nakládání autorky s citacemi, které spíše 

přisuzuji spěchu, nepozornosti a řekněme určité absenci pečlivosti. Nicméně, v ostatních ohledech 

je práce kvalitní, dokonce obsahuje velice hezkou experimentální část, se kterou musela mít autorka 

dost práce. Proto i z těchto důvodů doporučuji práci k dalšímu řízení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1. Mohla byste, prosím, vysvětlit rozdíl mezi slovy detoxikace a detoxifikace? 

 

2. Ve své experimentální části rovněž stanovujete koncentraci a čistotu mRNA. Proč byla 

stanovována absorbance při λ = 260, 280 a 320 nm? Vysvětlete, prosím, jak tyto vlnové délky 

souvisejí s mRNA. Jak byla vypočítána koncentrace a čistota mRNA? 

 

3. Mohla byste, prosím, zhodnotit výsledky ze stanovení mRNA, které uvádíte v první části 

výsledků, a oxidace AAI in vitro z druhé části výsledků? Lze mezi jednotlivými experimenty 

nalézt nějaký vztah? 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 

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

 

 

C. Celkový návrh 
 

Navrhovaná celková klasifikace: velmi dobře 

 

Datum vypracování posudku: 24.5.2017 

 

 

Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): RNDr. František Bárta, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


