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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

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: Předkládaná práce měřená v rámci Erasmu v laboratoři ve 
Vídni, je velice bohatá na celou řadu výsledků a svědčí o zapojení diplomantky do více 
projektů. Možná i z toho důvodu působí ale trochu chaotickým dojmem a pro příští práce 
bych doporučila spíše výběr nějakého nosného tématu než nutně zmiňovat vše co bylo 
uděláno. 
 
Jedním z cílů byla například optimalizace protokolu pro BCA, nicméně z hlediska celé řady 
jiných výsledků dosažených mnohem složitějším způsobem, mi připadá docela zbytečné 
popisovat optimalizaci této metody, vzhledem k velkému množství dostupných protokolů pro 
BCA stanovení. Navíc se úplně o optimalizaci nejedná spíše o mírnou modifikaci metody. 
Tomuto bodu je také věnována téměř polovina diskuze, kde většina příslušného textu by se 
spíše hodila do teoretického úvodu. 
  
 
Celá druhá část práce s Thy-1.2 transgenem mi připadá nedokonale popsaná-v úvodu 
zmiňujete, že cílem bylo zjistit expresi tohoto genu v rakovinných buňkách (s.18). 
Dle prezentovaných výsledků (s.45) jste ale  testovali pouze promotor tohoto genu a jeho 
efekt na expresi luciferasy. A z druhé půlky diskuze vyplývá, jakobyste měřili přímo expresi 
tohoto transgenu nebo minimálně to byl cíl vašeho experimentu.  
 



Vyzdvihnout bych ale chtěla velmi dobrou úroveň angličtiny a pěknou prezentaci ostatnícch 
výsledků-které, kdyby byly ponechány a diskutovány samostatně by tvořily moc pěknou 
diplomovou práci. 
 
 
Dotazy a připomínky:  
Na straně 28. uvádíte, že po dvojím ohřívání média se mění barva z červené na růžovou, je 
to na závadu, dá se to řešit i jinak než vyhozením média? 
 
Jak si vysvětlujete, že v buňkách, které byly transfekované plasmidem pUC19, používaným 
jako negativní kontrola bez Thy či jiného promotoru, ale dle Obr.44 i bez luciferasy, byla 
naměřena nějaká luminiscence? 
 
V experimentech s luciferasou se často jako normalizace využívá druhý plasmid nesoucí 
například Renilla luciferasu, měli jste nějaký konkrétní důvod proč nebyla tato jednodušší 
verze normalizace využita oproti měření vůči množství proteinu? 
 
Celkové hodnocení, práce je:  velmi dobrá, k obhajobě: doporučuji 
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