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

 

1. Rozsah DP a její členění 

 A - přiměřené, odpovídají charakteru DP 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 

√ 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 

 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 

√ 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 

√ 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. : 

 

Diplomová práca sa skladá z úvodu, teoretického prehľadu literatúry (30 strán), cieľov, metód, 

výsledkov (10 strán aj s obrázkami), diskusie a záveru. Teoretická časť práce je spracovaná 

veľmi podrobne, je napísaná zrozumiteľne a jednotlivé časti na seba plynule nadvӓzujú. 

Diplomantka dobre spracovala dostupnú literatúru a bola schopná s logickou návӓznosťou 

popísať základné procesy a deje viažuce sa s témou diplomovej práce. Niektoré časti sa však 

zdajú zbytočne zdĺhavé, tiež s ohľadom nato, že tieto procesy už diplomantka nijako neprepája  

s vlastnými výsledkami a nekomentuje v diskusii. Čo sa týka citovanosti, použila 107 citácii 

z toho významný počet zhrňujúcich článkov (reviews) a to aj v prípade kedy by bolo vhodné 

citovať pôvodné články. Ako príklad uvádzam dôkaz významu YAP/TAZ dráhy u malígnych 

ochorení (strana 28 a 29) kde autorka buď neodcitovala žiaden článok alebo použila citácie 

zhrňujúcich článkov.  

Experimentálna časť projektu, v porovnaní s obšírnou teoretickou časťou je neúmerne stručná. 

Metódy sú spracované podrobne, ale časť výsledkov je popísaná na 10 stranách vrátane 9 

obrázkov a troch tabuliek. Interpretácia dat je dostatočná až na prvé tvrdenie kde diplomantka 

popisuje, že sa MST1 kináza zvyšuje po podaní shikoninu. Z obrázku immunoblotu tento 

výsledok nevyplýva a preto je žiadúce, aby tento fakt v rámci obhajoby svojej práce vysvetlila.  

 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

Na imunoblote študentka detekovala úbytok MST1 kinázy v čase po podaní shikoninu. Na základe 

týchto výsledkov študentka interpretuje, že došlo k aktivácii MST1 kinázy hoci nebola schopná 

detekovať jej aktivovanú formu 36kDa. Tento výsledok nevylučuje, že išlo len o celkové zníženie 

proteínu. Mohla by toto tvrdenie študentka objasniť? 

 

Moete komentovať vplyv shikoninu na prežívanie leukemických buniek? 

 

Skúšali ste ošetriť so shikoninom iné leukemické línie, napr.B-ALL a detekovali zmeny MST1 a 

aktivitu ostatných signálnych dráh? 

 

Vie sa niečo o aktivite Hippo dráhy v zdravých T-lymfocytoch vs T-ALL buniek? 

 

 

 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

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

 

C. Celkový návrh 

Diplomová práca Bc. Romany Záhumenskej spracováva aktuálnu a zaujímavú tému. Práca je 

prehľadná a niektoré časti sú veľmi podrobne spracované. Pomer teoretickej a experimentálnej 

časti je však podľa môjho názoru neúmerný preto hodnotím prácu ako veľmi dobrú. 
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