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Předložená práce by1a řešena jako magisterská práce, má celkem 67 stran. Skládá se z
literámího úvodu (17 stran textu), experimentální části (18 stran), výsledlď a diskuze práce

(11 stran) a ávěru (1 strana). Graťrcky je doplněna 23lt obržuky a fotografiemi' Text je

doplněn o 2 strany příloh. Literatura obsahuje 54 citací.

Cílem předkládané diplomové práce Bc. Petry Doležalové bylo srovnat cýotoxickou

aktivitu vanadocenových a 1 ,1 
.-dimethyl 

vanadocenol"ýclr komplexů váleden ke komerčně

1'c r :ií' ::ié . j:j i;rr: irio'j ic llloroplatině (cDDP)'

obsďi d.llJqlio.É p1a!! odpor.ídá stiril:ii:ic'.;, iozsalicl;, po,cí1cin experimentální práce

zpra;or iinírii r'ýsl criii ů ,Ji;lorlo.''ti pláci. .íaz;.'l:c...;i .J!:]i..l\: i,Iá.. ';. 
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Uvod byl zptacovén dostatečně, přehledně a velmi pečlivě. Experimentrílní část byla

provedena na lidské nádorové linii HL-60 a k vyhodnocení c1'totoxické aktivity jednotlivých

vanadocenových sloučenin byla použita spektrofotometrická metoda (MTT test) a metoda

dvoubarevné prutokové cýometrie (stanoveni apoptózy pomocí komerčně vyráběného testu

Apoptestu). Výsledky získané oběma metodami sromávají účinnost jednotlivých testovaných

vanadocenů a jsou přehledně zpracoviíny ve výsledcích v jednotlivých tabulkách a grafech.

Statistické zpracovrání získaných wýsledků je dostatečné.

Za zétpor práce považuji poměmě časté používaní odbomých vÝazi v angličtině, i
když jsou moŽné české odbomé termíny; dále v tečkoých diagramech č. 16-18 nej sou

uvedena procentuální zastoupení, která by ozřejmila zastoupení žiwých, apoptických, případně

mrtvých buněk. Bc. Petra DoleŽalová se v časti diskuze nepokusila srovnat vlastní získané

výsledky s výsledky ostatních autoru pracujících na této problematice.

Závěr: obsahem i rozsahem magisterská diplomová práce splňuje podmínky kladené

na tyto práce. Bc. Petra DoleŽalová prokiua|a' že disponuje nejen dostatečny1mi literrímími

znalostmi, schopností zvládnout nríročné laboratomí metodiky, a|e i dostatečnou

experimentílní erudicí včetně schopnost vyhodnocení, zptacovéni a srovniíní dat. Práce byla

naplánovrína, provedena a sepsiina vědecky odpovídajícím způsobem a přinesla nové vědecké

poznatky týkající se biologických vlastností vanadocenoqích komp|exů. Proto nawhuji

předloženou práci přiimout k obhajobě a hodnotím ji klasiÍikačním stupněm chva|itebně.
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