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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 

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 

 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. : 

Autorka se seznámila s pokročilými biologickými i fyzikálně-chemickými technikami. 

Konkrétně uchazečka experimentovala s neuroblastomovými buněčnými liniemi a zkoumala vliv 

inhibitorů vakuolární ATPasy na lysosomální vychytávání bazických látek. Po formální stránce je 

práce členěna obvyklým způsobem, v zásadě vyhovujícím pracím obdobného charakteru. 

 

ad 5. Práce obsahuje několik překlepů (např. tropmyosin na str. 10, obr. 135 místo obr. 15 na str. 

39). Drobnou připomínku mám také k nakládání se zkratkami. Některé zkratky jsou zavedeny 

zbytečně, protože se vyskytují jen na jednom místě a dále se s výrazem již nepracuje (tropomyosin 

kinasa B, TrkB na str. 11 nebo intracelulární na distribuci závislé cílení léků, IDB). Navíc 

uchazečka používá zkratky, které nejsou zavedeny, např. KTR na obr. 13, str. 37 a CTRL na obr. 15 

na str. 39. Jako podstatnější problém vidím graf prezentovaný na obr. 8 na str. 33. Tento graf nemá 

dostatečně popsány osy x a y, nejsou uvedeny jednotky. Žádám, aby opravená verze tohoto grafu 

byla součástí opravného lístku. 

 

    Na druhou stranu je třeba vyzdvihnout, že práce poskytuje zajímavé výsledky a využívá 

rozmanitou paletu moderních technik. Velkou výhodou uchazečky je participace ve výzkumné 

skupině, která umožňuje uchazečce kontakt s reálným klinicko-biochemickým výzkumem a také 

přístup k řadě unikátních postupů a přístrojů. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.   

 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1. Jaké metody se používají pro určení pH organel? Jak se konkrétně zjišťuje pH lysosomů? 

 

2. Čím si vysvětlujete, že viabilita buněk (hlavně těch rezistentních na ellipticin) 

prezentovaná na obr. 15, str. 39 je proti kontrole zvýšená v případě inkubace s 0.5 μM 

ellipticinem? Proč nejsou v tomto obrázku uvedeny u jednotlivých prezentovaných hodnot 

směrodatné odchylky? 

 

3. Jak si vysvětlujete fakt, že potenciace účinku ellipticinu a bafilomycinu A 

v použité neuroblastomové linii byla pozorována jen pro 5 μM  ellipticin? V případě nižší 

nebo vyšší koncentrace ellipticinu takový efekt pozorovatelný nebyl (obr. 15, str. 39). 

 

4. Na jakém principu funguje Vámi použitý test stanovení viability buněk? 

 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

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

 

 

C. Celkový návrh 

 

Navrhovaná celková klasifikace  (výborně, velmi dobře, dobře, neprospěl) - výborně 

 

Datum vypracování posudku: 22.5.2017 

Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. 


