
Posudek oponenta bakalářské práce 
 

Jméno a příjmení uchazeče/ky: Roman Tuzhilkin 
 
Název práce: Studium strukturně funkčních vztahů elektrotransportních proteinových 
systémů 
 

 
A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 

 

1. Rozsah BP a její členění 

 A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí 

x 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 

x 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 

 A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

x 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. : 

 

V předkládané práci se aspirant věnoval rekombinantní přípravě azurinu, začlenění photo-Met do 

jeho struktury a následně studiu tohoto proteinu pomocí techniky PIXL. Z práce je patrné, že 

předkladatel provedl v laboratoři obrovské penzum experimentů, které dle mého soudu spíše 

odpovídá práci diplomové než bakalářské. Je zjevné, že si osvojil spoustu nových technik i jejich 

následnou interpretaci. Nicméně, přesto že dosáhl spousty zajímavých výsledků tak práci ubírá na 

kvalitě to, jak jsou některé z nich prezentovány. Například pokud by byl obrázek 19 rozdělen do 

více částí, byl by pro čtenáře práce mnohem jednodušší na pochopení, než je to mu nyní. Kromě 

tohoto a drobných především gramatických chyb bych předkladateli vytkl už jen chybu v číslování 

sekvence azurinu, kde číslování peptidů popsaných v části zabývající se měřením inkorporace 

photo-Met neodpovídá sekvenci azurinu s ani bez vedoucí sekvence, která je uvedena na straně 30. 

A pro tuto chybu budu rovněž požadovat opravný lístek. Přesto z celkového pohledu považuji práci 

po stránce experimentální i teoretické za nad míru zdařilou. 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1) V práci je popsáno několik rekombinantních příprav proteinu azurin ať už v LB médiu 

nebo MM-M9 médiu, s tím, že každá exprese byla ukončena v jiném časovém intervalu. 

Na základě čeho jste se rozhodovali, kdy bude exprese proteinu ukončena? A co se obecně 

stane, pokud bude doba exprese proteinu příliš krátká nebo příliš dlouhá? 

2) Výsledky inkorporace photo-Met do sekvence azurinu odhalily, že pro peptid 42-70 je 

míra inkorporace 72%, zatímco pro peptid 1-24 jen 34%. Čím může být tento rozdíl 

způsoben? 

3) Eluční profil chromatografie na koloně SP-Sepharosy (Obr. 14 str. 41) ukázal kromě 

elučního vrcholu odpovídajícímu proteinu azurin také další eluční vrchol v oblasti 80-90 

ml, který předkladatel v práci popisuje jako vrchol odpovídající balastním proteinům a 

volným iontům Cu2+. Není možné, že se jedná především o samotný protein azurin ovšem 

bez inkorporovaného iontu mědi a to jak ve formě monomeru, tak dimeru? 

4) Na Obr. 18 na str. 47 je popsán polyakrylamidový gel, který představuje výsledek fotolýzy 

azurinu s photo-Met. V textu práce i samotném popisku obrázku jsou všechny proteinové 

proužky diskutovány s jednou výjimkou a to jsou proužky v dráze 1 a 2 o přibližné 

molekulové hmotnosti 10 kDa. Čemu tyto proužky odpovídají? 

 

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: 6.6.2018 

 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): Zdeněk Kukačka 


