
UNIVERZITA KARLOVA 
FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

Katedra Biofyziky a Fyzikální chemie    

Studijní program: Farmacie 

Posudek oponenta diplomové práce 
 

Autor/ka práce: Mária Koščáková  

Vedoucí/školitel/ka práce:Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D.  

Konzultant/ka práce: prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. 

Oponent/ka práce: PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. 

 

 
 

Rok obhajoby: 2018

Název práce:  
Vplyv spinálnej anestézie na mieru poškodenia DNA 

 

 
Rozsah práce: počet stran: 85, počet obrázků: 25, počet tabulek: 16, počet citací: 114   
 

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: 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:  
Předložená práce je dobře a logicky členěna s jasně vymezeným cílem jak pro teoretickou 
část, tak pro část experimentální. V teoretické části jsou přehledně vysvětleny principy 
poškození DNA vlivem oxidačního stresu, možnosti reparací těchto poškození a také 
metody, jak toto poškození studovat s důrazem na Comet Assay.  
Teoretická část je přehledná s jasně logicky navazujícími úseky. Kladně hodnotím v této 
části také obrázky 7, 11, 12, 13, které zpřehledňují používané metodiky a které jsou 
autorčiným dílem.  
Experimentální část práce je taktéž zpracována přehledně a pečlivě. Pouze část věnující se 
stanovení reparace DNA pomocí Comet assay by mohla být rozsáhlejší a některé informace 
by bylo vhodné doplnit. Prezentace výsledků je na velmi dobré úrovni, nicméně u grafů bych 
ocenil vložení směrodatných odchylek. Ty jsou sice uvedeny v příslušných tabulkách, ale 
vložení do grafu by jejich informační hodnotu posílilo.  
V diskusi mi chybí širší porovnání s dalšími autory.  
Celkově je práce psána s minimem překlepů a stylistických chyb a je na výborné úrovni.   
 
Dotazy a připomínky:     
Přípomínky:    
- Pro přehlednost by stačilo v obsahu uvádět nadpisy do třetí úrovně.  
- U abstraktů by měla být hlavička minimálně s názvem práce a jménem autora.  
- Citace v práci by měly být uváděny před tečkou, nikoliv za tečkou, jelikož přísluší dané 
konkrétní větě.  



- U některých obrázků, např. 1, 5, 6, se mi nepodařilo nalézt zdroj v citacích práce.   
- Str. 12 - Chybí citace a je uvedeno pouze: Chyba! nenašel se žádný zdroj citace. 
- Str. 15 - následující věta působí dojmem, že dochází ke spojování celých lymfocytů. 
Myslím, že by šlo formulovat lépe: Bolo dokázané bázickou nukleotidovou sedimentáciou, že 
lymfocyty, obsahujúce DNA zlomy sa dokážu spájať rýchlejšie, ak sú bunky k tomu 
stimulované.  
- Str. 31, 32, 33 - citace, kde je uváděn autor ADC - v seznamu použité literatury by pod 
touto zkratkou měly být dohledatelné. V seznamu je však nejdříve uváděno léčivo, autor, 
tedy ADC je až na druhém místě, což dohledání citace ztěžuje.  
- Str. 40 - Při rozpouštění EDTA se přidává NaOH. Není uvedeno, v jaké formě a kolik se 
přidává NaOH. U přípravy ostatních pufrů podobné informace uvedeny jsou. Navíc jsou 
chybně uvedeny jednotky (mikrolitr místo mililitru) 
- Str. 44 - Kapitola 4.6.1.9. - Neutralizace - Nevím, proč by mělo docházet k lýze buněk 
(vlivem použité vody), když lýza byla již provedena o čtyři kroky dříve (kapitola 4.6.1.5.) 
- Str. 47 - obrázky nejsou číslovány chronologicky.  
- Str. 49 - U pufru A a pufru B chybí objemy, v jakých mají být dané sloučeniny rozpuštěny.  
- Str. 49 a 50 - je zmiňován Pufr F. Nenašel jsem ale jeho přípravu.   
- Str. 69 - ve zkratkách je uvedeno dvakrát FPG. 
 
 
 
Dotazy na autorku práce:  
1. Pro Comet Assay byly v této práci využívány pouze lymfocyty. Je teoreticky možné tuto 
metodu dělat z plné krve? A jaké by to mělo výhody?  
2. na str. 15 je uvedeno, že primární ochranný systém zahrnuje "redukciu radilálov 
redoxínmi" Co je tím myšleno?  
3. Na str. 24, 26 a 27 jsou užívány pojmy Nukleoid a Nukleotid. Nejsou to ale synonyma, tak 
jak se z textu může zdát. Můžete vysvětlit rozdíl a který je správný?   
4.  Za jakých podmínek byly pěstovány HeLa buňky, které byly užity pro stanovení reparací 
DNA a jaký byl jejich zdroj? 
5. Metoda stanovení reparací nevyšla dle očekávání. Kde myslíte, že mohl být problém? lze 
nějak ověřit, že dané enzymy byly v extraktech přítomné a byly aktivní?  
 
   
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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