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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 

x A - výborná, bez závažnějších připomínek 

 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 

 A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

 B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

x 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 

 A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

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

x 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. : 

 

Na předkládanou práci lze nahlížet z dvou pohledů. Z pohledu provedených experimentů a odborné 

správnosti nelze práci prakticky nic vytknout a shledávám ji za velmi zdařilou. Na druhou stranu 

jazyk práce a celkově formální stránka jsou spíše uspokojivé než dobré. Práce působí dojmem jako 

by byla „šita horkou jehlou“ na poslední chvíli a výrazně jí to ubírá na kvalitě. Asi bych 

předkladateli odpustil, že se v české práci vyskytuje poděkování ve slovenštině, ale nemohu 

pominout velké množství překlepů, pravopisných chyb ale také nepřesné nebo nešťastné formulace 

typu, „při fragmentaci … dochází k praskání peptidových vazeb“ nebo pro mě neznámý výraz 

„absolutní spektrum“. Seznam přístrojů je viditelně neúplný, protože je obtížně představitelné, jak 

se například předkladatel při tvorbě takového množství pufrů obešel bez pH metru. Obdobně to 

platí pro seznam chemikálií, kde jsem nebyl schopen dohledat původ některých z těch, které jsou 

v textu práce zmíněny (např. Brij 35, cholát sodný). Popisky obrázků jsou zvlášť v případě gelů 

dost nešťastně formulované. Samostatnou kapitolou jsou jednotky, kdy autor práce evidentně 

netuší, kdy se mezera mezi naměřenou hodnotou a jednotkou píše a kdy ne. Molární koncentraci 

jednou autor uvádí s jednotkou mol/l poté mol/dm3 a nakonec i jen s velkým M. Předkladatel se 

rovněž nevyvaroval chyb v citacích. První kapitola teoretického úvodu například žádnou citaci 

neobsahuje. Úplnou kuriozitou je pro mě citace číslo 33, ve které někteří autoři publikace 

diakritická znaménka mají a jiní ne. Zářnou výjimkou z těchto formálních nedostatků je diskuse, 

která naopak formální ani gramatické chyby neobsahuje a je velice kvalitně zpracovaná. Lze jen 

těžko usuzovat, jak velkou roli při její tvorbě měl školitel, ale dle mého soudu je to nejlepší část 

práce a jednoznačně úroveň bakalářské práce přesahuje.  

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1) Na str. 53 uvádíte, že MS analýza dvou zón potenciálních produktů chemického zesítění mezi 

naprodukovaným králičím cytochromem b5 a NADPH:cytochrom P450 reduktasou, (zvýrazněné 

modře v dráze 9 na Obr. 26) nepotvrdila přítomnost kovalentního komplexu. Znamená to, že MS 

analýza těchto zón odhalila přítomnost pouze jednoho z těchto proteinů anebo se jednalo o úplně 

jiné proteiny? 

 

2)Závěrem práce je, že naprodukovaný králičí cytochrom b5 s inkorporovaným foto-methioninem 

po foto-aktivaci netvořil kovalentní komplexy s NADH:cytochrom b5 reduktasou ani 

s NADPH:cytochrom P450 reduktasou. Je možné, že to bylo způsobeno mutacemi, které byly 

v plazmidu provedeny, kdy byly přirozeně se vyskytující methioniny v pozicích 96, 126 a 131 

mutovány za leucin a naopak leucin v pozici 41 na methionin? 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 



 

C. Celkový návrh 

 

Navrhovaná celková klasifikace: velmi dobře 

Datum vypracování posudku: 28.8.2018 
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