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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn 

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré 

d) Popis metod: velmi dobré 

e) Prezentace výsledků: výborná 

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 závěrečná práce se zaměřuje na zajímavé téma a má praktický přínos pro 
výzkumnou činnost zahraničního pracoviště, které studentka navštívila v rámci programu 
Erasmus+. Bohužel vlastní zpracování závěrečné práce se potýká s řadou nedostatků, 
zejména stylistického rázu (už i v názvu univerzity!), ale také nedostatky odborné. 

V Prohlášení chybí závěrečná věta, což je třeba opravit formou errat. Nesprávné a 
hlavně nejednotné je použití jednotek SI v rámci celého textu (hlavně nejednotné použití 
mezer, chybně uvedená jednotka molární hmotnosti g/mole, KD místo kDa, liter nebo l místo 
L). V anglickém textu se používá desetinná tečka a čárka pak definuje tisíce. V práci je použito 
české konvence (desetinná čárka, mezera oddělující tisíce). V některých případech chybí 
definice zkratek při jejich prvním výskytu v textu. Některé termíny nebo formulace jsou použity 
nesprávně nebo nepřesně (např. „test bicinchonínovej kyseliny“ místo stanovení koncentrace 
proteinu, TrisCl místo Tris-HCl, slangové squiggle a flap místo odborného alpha-helix a beta-
sheet). Celkově je však jazyková úroveň velmi dobrá, i když se v průběhu práce značně mění 
(např. formulace v anglické verzi abstraktu – „the whole study was 96 plate well“ je úsměvná, 
některé nadpisy jsou podivně formulované, jazyk použitý v metodické části je místy nevalné 
kvality). Slabší je logické uspořádání textu (hlavně v metodické části), provázanost 
jednotlivých částí textu či tvrzení. Cíle práce nejsou dobře vysvětleny v příslušné kapitole. Ke 
skutečnému vysvětlení významu a cílů práce dochází až v úplném závěru 

V metodice chybí některé podstatné části. Jsou to jak některé použité materiály 
(primární protilátky), v některých částech chybí části metodiky (např. lyophilised siRNAs were 
delivered in five 96 well plate – pravděpodobně byla siRNA předtím nějakým způsobem 



naředena), u PGP Activity Assay neuvádíte zdroj nebo metodiku přípravy purifikovaného 
proteinu, popis a zdroj použitého inhibitoru, názvy některých výrobců a také názvy metod (SDS 
Page) nejsou uvedeny správně. Zcela chybí sekce statistické vyhodnocení dat a počet měření, 
což je zejména důležité v případě, kdy byla většina experimentů stanovována pouze jednou a 
jde o pilotní data. Dále zda se u těch několika grafů s chybovými úsečkami se jedná o průměr 
nebo medián a směrodatnou odchylku či chybu. 

Prezentace výsledků je graficky výborná, i když na některých místech schází označení 
podskupin v grafu. To v případě řady grafů porovnávající různé časové úseky apod. je 
matoucí. V rámci prezentace výsledků by bylo potřeba důrazněji uvádět, že se jedná o pilotní 
výsledky, u stanovení aktivity s jedním či dvěma časovými body, mnohde s velkou variabilitou, 
takže správnost dat je na zvážení. V popisu výsledků se někdy objevují i části metodiky, což 
není správné a přispívá to k nepřehlednosti textu. U stanovení inhibice PGP v lyzátu HepG2 
(6.3., str. 35) by bylo vhodnější použít jiného typu grafu (např. sloupcového s kontrolním 
měřením a inhibitorem). 

Diskuze není zcela správná, jedná se spíše o zopakování metodiky a výsledků a 
prakticky kromě jedné bakalářské práce vypracované na daném pracovišti nejsou Vaše 
výsledky nijak diskutovány s literaturou. Nicméně závěr práce, který obsahuje hypotézu celé 
práce, která se v předchozím textu lehce ztrácí (v Introduction zcela chybí), je velmi dobře 
napsán a čtenáře na závěr potěší. 
 
Dotazy a připomínky:  

1) Podle jakého parametru jste určovali linearitu jednotlivých křivek rozdílných nanášek 
purifikovaného proteinu na jamku prezentované v Obr. 8? Ani jedna z křivek není 
podle mého názoru lineární v celém rozsahu, resp. jsou obě stejně lineární. Jeslti 
jsem to dobře pochopila, dále jste pracovali s vyšším množstvím PGP? 

2) V metodice na straně 31 (kapitola 5.2.8) uvádíte, že western blot je velmi užitečným 
nástrojem pro detekci specifických proteinů obsažených ve stopovém množství ve 
vzorku. Toto tvrzení je trošku zavádějící. Za prvé je potřeba zdůraznit, že western-blot 
není detekční metoda. Dále se nabízí otázka, jak si stojí imunoblot v porovnání 
s jinými metodikami pro detekci „stopových množství“ a jaká je citlivost těchto metod? 

3) Hodnotili jste efektivitu transfekce (% transfekovaných buněk) a toxicitu použité 
koncentrace transfekčního činidla? 

4) Proč byla pro studium optimálního času použili právě siRNA číslo 6? 
5) Jak si vysvětlujete, že při použití siRNA č.4 a 6 u HepG2 buněk došlo k nárůstu 

množství PGP v lyzátu (obr. 14D)? 
 
 
Celkové hodnocení, práce je:  velmi dobrá, k obhajobě: doporučuji 
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