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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Předkládaná práce je zpracována ve slovenském jazyce, 
takže není možné ohodnotit gramatickou část. K diplomové práci přistoupila Juliána Klimová 
svědomitě, o čemž svědčí kvalitní zpracování teoretické i experimentální části s velmi 
bohatými odkazy na literární prameny. Teoretická část diplomové práce poskytuje informace 
a přehled o imunitním systému a protilátkách. Experimentální část práce obsahuje podrobně 
a přehledně zpracované metodiky a postupy. Výsledky jasně a srozumitelně prezentují 
naměřená data. 
K diplomové práci nemám žádné zásadní výhrady, jenom několik drobných připomínek a 
dotazů. . 
 
Dotazy a připomínky:  
Připomínky: Předkládaná práce je celkově velmi dobře zpracovaná, autorce uniklo pouze 
několik málo drobností, které se týkají zejména grafické podoby práce. Hned na první straně 
a v obou abstraktech je starý název Univerzity. Na několika stranách je text ve spodní části 
lehce mázlý.  
Některé obrázky a tabulky jsou ve velice špatné kvalitě a nelze je skoro přečíst např. str.22, 
obr. 4., str. 20 tab. 1 .Dále bych zvolila lepší a stejný formát popisu obrázků a tabulek. 
V seznamu zkratek nejsou zmíněny všechny zkratky použité v práci. Viz str.16 (Fab). 
 
Dotazy:  
1. V experimentální části práce kap.4.5.4 Kultivace buněčných linií SKOV3 je uvedeno že 
kultivace buněk probíhala 48 hodin, což není zcela jasné. Chtěla bych se zeptat, zda celá 



kultivace s experimentem trvala 48 hodin, nebo po nasazení byly buňky kultivovány 48 hodin 
a až poté spuštěn experiment. 
2. V kap. 5.2 ve výsledcích, obr. 17 máte nepodařené značení. Jakým způsobem si to 
vysvětlujete?  
. 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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