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

 

1. Rozsah DP a její členění 

X A - přiměřené, odpovídají charakteru DP 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 

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 

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 



5. Formální a grafická úroveň práce 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 

 

Bod 4.: Diplomová práce je napsána srozumitelně, velmi podrobně až „polopaticky“ (hlavně 

metodická část), bez závažných gramatických chyb nebo překlepů. Přesto bych u některých 

výrazů a slovních spojení volila jiné formy („pík“ lépe vrchol, „vzorky byly ponechány 

inkubovat/rozmrznout“ lépe vzorky byly inkubovány/rozmraženy). 

  

 V některých případech by mohla být práce naopak přesnější, např.: 

 - Autor několikrát v práci odkazuje na „laboratoř RNDr. Ondřeje Vaňka, Ph.D“ (str. 36, 37, 

42…). Pokud se tak laboratoř přímo nejmenuje, bylo by vhodné uvést jméno laboratoře, 

případně katedru, pod kterou laboratoř spadá. 

 - Při popisu metody PCR (str. 55) by mohly být jednotlivé fáze amplifikace popsány přesněji 

namísto obecného „o třech krocích“, „závěrečný krok“. 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1) Na straně 51 jsou uvedeny sekvence primerů využitých pro detekci a sekvenaci genu 

BACH1 a MARE úseků. Navrhoval autor primery sám? Mohl by uvést, jak postupoval, 

případně název programu, který k tomu použil? 

2) V diskuzi (str. 101) je uvedeno, že rekombinantní expresí získaný protein Bach1 byl 

přítomen převážně ve své apoformě. Čím si tuto skutečnost autor vysvětluje? 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

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

 

C. Celkový návrh 

 

Navrhovaná celková klasifikace (výborně, velmi dobře, dobře, neprospěl):  

 

Datum vypracování posudku: 14.5.2019 
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