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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označit křížkem jednu z možností
- pomocí dojkliknutí levým tlačítkem myši na šedivě podbarvené pole a výběrem hodnoty ”zaškrtnuto”)
1. Rozsah práce a její členění
A

přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí

B

nevyrovnané, členění nelogické nebo rozsah některých částí nekoresponduje s jejich významem

C

uspokojivé, rozsah některých částí nedostačující

N

nedostatečné

2. Odborná správnost
A

výborná, bez závažnějších připomínek

B
C

velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (např. nejasnost výkladu, chyby v terminologii,
nedokonalý popis metod nebo výsledků)
uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami

N

nevyhovující, s hrubými chybami

3. Uvedení použitých literárních a jiných zdrojů
A

adekvátní, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce

B

uspokojivé, s občasnými neobratnostmi (zejm. v umístění odkazů) nebo s celkově nižším počtem
citací
s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, webové stránky, nebo
se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat)
nevyhovující, velmi málo citací, eventuálně rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj
převzatých dat, popř. opsání velkých částí textu) nebo používání neadekvátních citací

C
N

4. Jazyk práce
A
B
C
N

výborný, práce napsaná čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických nebo pravopisných
chyb
velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické nebo pravopisné chyby
upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické nebo pravopisné chyby, ojediněle se
vyskytují obtížně srozumitelné nebo nejednoznačné formulace
nevyhovující, s četnými hrubými chybami

5. Formální a grafická úroveň práce
A

výborná, bez překlepů a chyb ve formátování

B

velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky, apod.

C

uspokojivá, s ojedinělými většími nedostatky (např. vynechání stránky, uvádění obrázků grafů
nebo tabulek bez odkazů v textu) nebo s četnějšími drobnými chybami
nevyhovující, s četnými hrubými chybami

N

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5.:
Diplomová práce Bc. Zuzany Čočkové se věnuje vlivu inhibice RNA demetylázy FTO na expresi
proteinů insulinové signalizace a mitochondriální respiraci v lidské neuroblastomové buněčné linii
SH-SY5Y. V úvodu práce je představen mechanismus funkce RNA demetylázy FTO a její vztah
k bioenergetickému metabolismu. Další kapitola se věnuje bioenergetice mozkové tkáně se
zaměřením na insulínovou signalizaci a mitochondrie. Cíle práce jsou jasně formulovány,
výsledková část a diskuze pokrývají vytyčené cíle. Práce obsahuje mnoho zajímavých výsledků,
k jejichž dosažení si autorka musela osvojit řadu metod jako je práce s buněčnou kulturou, western
blot, vysokorezoluční respirometrie a fluorescenční mikroskopie. Práce je psaná čtivě a přehledně,
jen bych se při dalším sepisování odborného textu vyvarovala výrazům jako „ rekrutment, pool,
agens, soluty apod.“.

B. Obhajoba - dotazy k obhajobě
1)V Obr. 4 str. 26, který ukazuje viabilitu SH-SY5Y buněk po inkubaci s různými koncentracemi rheinu je
vidět, že už přídavek nejnižší koncentrace (3uM) inhibitoru RNA demetylázy FTO vedl k mírnému snížení
viability vůči kontrole. Byl ke kontrolním buňkám přidáván v adekvátní koncentraci a objemu roztok NaOH,
v kterém byl rozpuštěn rhein?
2) Z metodiky není jasné, zda bylo v médiu během inkubace SH-SY5Y buněk s rheinem stále přítomno 10%
FBS (fetální hovězí sérum) nebo zda jste jeho koncentraci nějak upravovali. Můžete to prosím upřesnit a
případně okomentovat, jak by ovlivnila přítomnost FBS v médiu interpretaci výsledků?
3) Vdiskuzi na str.56 uvádíte, že „GSK3 je molekula s kompartmentalizovaným výskytem “, můžete,
prosím, blíže popsat její distribuci a funkce v nervové buňce?
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