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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: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: dobrá 

f) Diskuse, závěry:  dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení:  

Predložená diplomová práca je zameraná na štúdium novosyntetizovaných látok s 
potenciálnou agonistickou/ antagonistickou aktivitou voči receptorom TLR4 a TLR8. Práca je 
štandardne členená, napísaná na 62 stranách a zdokumentovaná 8 obrázkami (vrátane 
grafov z experimentálnej časti práce) a 6 tabuľkami. Dovolím si konštatovať, že väčšie 
množstvo obrázkov v teoretickej časti, by čitateľa práce viacej zaujalo. Teoretická časť práce 
je adekvátna a študentka ukázala schopnosť pracovať s odbornou literatúrou. Aktuálnosť a 
veľmi dobrý prehľad riešenej problematiky dokazujú použité literárne zdroje prevažne z 
posledných desiatich rokov. Práca je po formálnej stránke na veľmi dobrej úrovni s menším 
množstvom chýb, preklepov a slangových slov (pr. assay = test, multikanálovka = 
multikanálová pipeta, doska = 96-jamková platnička, kovová lopatka = špachtľa, …), ktoré 
však nepovažujem za podstatné.  

Ciele práce boli formulované jasne a zrozumiteľne. Metodiky experimentálnej časti 
práce boli spracované na veľmi dobrej úrovni, avšak zbytočne sa opakovali odseky 
popisujúce prípravu roztokov a vzoriek látok, buniek na testovanie a príprava na detekciu; 
postačilo by popísať priložené schémy. Experimentálna časť práce ukazuje, že študentka 
testovala agonistickú verzus antagonistickú aktivitu desiatich nových látok na bunkovej línii 
HEK-Blue exprimujúcej ľudský TLR4 resp. TLR8 gén. Kvôli neúspešnému rozmnožovaniu 
buniek exprimujúcich TLR4 počas kultivácie sa študentke na tejto línii nepodarilo stanoviť 



antagonistický účinok látok. Získané výsledky študentka vyhodnotila a spracovala prehľadne, 
avšak v rámci diskusie nie sú tieto výsledky porovnané s poznatkami a výsledkami iných 
autorov.  

Napriek vyššie uvedeným menším nedostatkom, študentka Vanda Machalová 
preukázala schopnosť samostatnej práce v laboratóriu, zvládla radu experimentálnych 
metodík a dosiahla niekoľko nových poznatkov, ktoré v diplomovej práci spracovala a preto 
predloženú diplomovú prácu hodnotím kladne a doporučujem k obhajobe.   
 
Dotazy a připomínky:  
K práci mám nasledujúce otázky a pripomienky: 
1. V experimentálnej časti práce uvádzate hodnotu EC50 pre štandard R-848 30 μM 
(agonizmus aj antagonizmus pre TLR8). Ako ste sa k nej dopracovali? 
2. Aká je závislosť absorbancie od koncentrácie meraného štandardu MPLA pri meraní 
agonizmu TLR4? V práci uvádzate, že „…MPLA, ktorý predstavuje 100% agonistu.“, a keďže 
sa neodvolávate na žiadnu literatúru, predpokladám (aj podľa experimentálnej schémy), že 
ste to premeriavali, ale výsledok uvedený nie je. Podobne v experimentálnej schéme máte 
uvedený štandard LPS-RS a LPS-EB a vo výsledkoch sa o nich vôbec nezmieňujete. 
3. Ako si vysvetľujete fakt, že látky DM018 a DM020 pri koncentrácii 10 μM (testovanie 
agonizmu na TLR4) neboli dostatočne rozpustné a pri koncentrácii 6,25 až 100 μM už 
rozpustné boli (testovanie agonizmu i antagonizmu na TLR8)?  
4. Prečo ste merali absorbanciu pri 630 nm? 
 
 
 
Celkové hodnocení, práce je:  velmi dobrá, k obhajobě: doporučuji 
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