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mikrosomy potkana
A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností)
1. Rozsah BP a její členění
x A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí
B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem
C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje
N - nedostatečné

2. Odborná správnost
A - výborná, bez závažnějších připomínek
x B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických
názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků)
C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami
N - nevyhovující, s hrubými chybami

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů
x A - bez připomínek, 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
C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky,
nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat
N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých
dat, popř. opsání velkých částí textu)

4. Jazyk práce
x A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb
B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby
C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují
obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace
N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami

5. Formální a grafická úroveň práce
x A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování
B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod.
C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami
N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. :
Student Tomáš Jurečka se ve své bakalářské práci zabýval optimalizaci HPLC metody pro
studium metabolismu cabozantinibu cytochromy P450 v modelových organismech (potkan,
myš, králík).
Bakalářská práce je členěna obvyklým způsobem a svým rozsahem odpovídá daným
požadavkům. Teoretická část je zpracovaná přehledně a čtenáře stručně a jasně seznamuje s
tématem práce. Optimalizace HPLC metody, která slouží pro separaci metabolitů
cabozantinibu je dobrým výchozím bodem pro další studium metabolismu tohoto
protinádorového léčiva. Z výsledků je patrné, že na metabolismu cabozantinibu participují
různé isoformy CYP a v závislosti na modelovém organismu se odlišují i typy metabolitů,
které vznikají při biotransformaci této sloučeniny.
V textu se objevuje několik chyb nebo nejasných formulací. Kvalita obrázků všech
chromatografických záznamů je poměrně nízká. Jenom stěží jde odečíst hodnoty na ose x a y.
Nicméně jako nejzásadnější problém vidím absenci popisu chromatogramu. Z chromatogramu
nelze určit co autor považuje za metabolit a co bylo jako metabolit analyzováno pomocí
hmotnostní spektrometrie. Chybí přehled elučných časů, které odpovídají analyzovaným
metabolitům a parentální molekule cabozantinibu. Dále byla celá optimalizace metody
provedena za použití lidského cytochromu P450 3A4. Autor se vůbec nezmiňuje o tomto
proteinu ani v metodách ani ve výsledkové částí. Není zde vůbec uvedeno, v jaké formě byl
tento protein použit, jaká je jeho výchozí koncentrace a jak byl získán. Prosím o doplnění
těchto informací formou opravného lístku.
B. Obhajoba
Dotazy k obhajobě
1. Na základě čeho byla vybraná koncentrace cabozantinibu (50 μM), kterou jste použili v
inkubačních směsích.
2. Prosím charakterizujte CYP3A4, který byl použit pro optimalizaci HPLC metody. V jaké formě
byl tento protein a jak byl získán.

Stanovisko k opravě chyb v práci:
opravný lístek/oprava v textu JE (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce

C. Celkový návrh
Navrhovaná celková klasifikace (výborně, velmi dobře, dobře, neprospěl)
výborně-velmi dobře v závislosti na obhajobě
Datum vypracování posudku: 4.6.2019
Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): RNDr. Iveta Mrízová, Ph.D.

