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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Práce popisuje možnosti účinnost buněčné separace 
sedimentační frakcionací tokem v poli pro charakterizaci polydisperzních a komplexních 
buněčných populací.Teoretická část velmi detailně popisuje postupy a metody pro 
frakcionaci (separaci) tokem v poli pro charakterizaci buněčných populací. Popsány jsou jak 
principy tak aplikace přímo na charakterizaci buněčných linií (diferenciace buněk, buňečné 
cykly, fenotypová a funkční analýza). Experimentální čas detailně popisuje přípravu a 
provedení experimentů. Automatizované sedimentační frakcionaci předcházelo počítání 
buněk pomocí hemocytometru. Práce je sepsána v Angličtině s minimem chyb a překlepů a 
zpracována přehledně a pečlivě.  
 
Dotazy a připomínky:  
V praktické části není zcela jasné jestli horší opakovatelnost je vlastností metody nebo 
subjektivními vlivy. Závěr práce vzhledem k cílům je trochu nejistý, ale je zejména tím, že 
není jasně zdůrazněno, že práce živými buňkami a jejich analýza je poněkud odlišná 
(náročnější) od postupů a výsledků analýzy neživých analytů. 
Tabulky charakterizující frakce by mohly být doplněny grafy a naopak grafy selektivity 
velikosti by mohly být doplněny tabulkami s hodnotami. Vše pro snazší orientaci ve 
výsledcích. 



Otázky: 
1. Jaká je opakovatelnost nástřiku frakcí a na čem nejvíce závisí? 
2. Které kroky se jeví jako kritické pro měření danou metodou a které pro správnou 
interpretaci výsledků? 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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