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

 

1. Rozsah DP a její členění 

 A - přiměřené, odpovídají charakteru DP 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 

 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) 

X C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

 A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

X 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 

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 



Autorka se seznámila se základními molekulárně biologickými technikami, které se při studiu 

funkce a vlastností rekombinantních proteinů používají. Konkrétně se uchazečka pokusila připravit 

rekombinantní proteiny FANCL a UBE2T včetně jejich mutantních forem. Druhý jmenovaný 

protein připravila i v komplexu s ubiquitinem (Ub-UBE2T) s mutačními formami FANCL a dále 

aktivitu mutantních forem UBE2T proteinů ve smyslu jejich schopnosti přenosu ubiquitinové 

skupiny. Po formální stránce je práce členěna obvyklým způsobem, vyhovujícím pracím obdobného 

charakteru. 

 

ad 1 a 3. V úvodu se autorka věnuje problematice poškození DNA a opravdných mechamismů 

na molekulární úrovni. Logicky se zaměřuje na roli mono-ubiquitinilizace v tomto procesu. 

Nicméně, již tady se text stává nepřehledný pro příliš velké množství použitých zkratek a 

nekonzistentní výklad.  V tomto trendu bohužel pokračuje uchazečka i dále – Proč je na obrázku 11 

použito označení DRWD, RING apod a na jiných místech FANCLDRWD, FANCLRING; nebo na str. 

26 je uvedena 3C PreScission, ale dále v textu je označena jako 3C-proteasa apod. Ostatně obr. 11 

by se více hodil do kapitoly „Metody“ než do kapitoly „Výsledky“. Zarážející je, že v celé kapitole 

„Diskuse“ jsou diskutovány a konfrontovány získané výsledky diplomové práce pouze se čtyřmi 

literárními odkazy. 

 

ad 2 a 4. Další připomínku mám k některým neobratným formulacím (např. „Oprava DNA 

poškozené UV zářením… a opravný mechanismus… jsou připisovány Paulu Modrichovi ….“ na 

str. 10, „reakce probíhaly analogicky jako v kapitole…“ na str. 45). Neúplné zpracování části 

„Metody“ však hodnotím jako zásadní nedostatek. Např. V práci se používají různé gely pro SDS-

PAGE, ale v Metodické části je popsána příprava jen gelu 15% (str. 26), ve výčtu použitých 

enzymů postrádám UBA1 (str. 26, kapitola 4.2.2 a pak použito v obr. 21). Rovněž jsem nenašla 

postup použití detergentu NP-40, který je zmine ve výsledcích na str. 40, ale v části „Metody“ jsem 

nenašla přesný popis postupu jeho využití. Jako velmi nešťastný vidím zvolený způsob detailního 

popisu izolace jednotlivých studovaných proteinů a jejich mutantů např. obr 13, 14, 15, 19, 20, 26 a 

28 – jsou uvedeny eluční profily z použitých chromatografií, ale není naznačeno, které konkrétní 

frakce jsou elektroforeticky detekovaný a stejně tak není uvedeno, které frakce jsou spojeny za 

účelem další analýzy, nebo dokonce vůbec není popsáno, co jednotlivé dráhy představují (např. obr. 

14). Kapitola 6.5 ze detailně věnuje optimalizaci produkce a izolace komplexu Ub-UBE2T a také 

Ub-UBE2Tdel.C – součastný název je pro čtenáře zavádějící. 

 

Obávám se, že strohé konstatování „… Pro zjištění koncentrace složek reakční směsi byla 

měřena absorbance všech složek a pomocí Lambertova-Beerova zákona vypočtena koncentrace 

proteinů…“ je nepoužitelné. Buď byla koncentrace proteinu odhadnuta podle absorbance při 280 

nm (z úvahy, že roztok proteinu o koncentraci 1 mg/ml má při 280 nm přibližně absorbanci rovnu 

jedné), ale to je pouze odhad a pro přesné určení koncentrace je takový postup nevhodný. Navíc ani 

tento detail nebyl v práci uveden. Pokud byl určen dle sekvence proteinu specifický extinkční 

koeficient, prosím o jeho uvedení.     

 

ad 5. Práce navíc obsahuje celou řadu překlepů, nepřesností a formálních pochybení (na obrázku 

24 věnujte pozornost popisu vzniklých ubiquitinových forem proteinu UBE2T resp. UBE2Tdel.C – 

domnívám se, že popis je špatně).  

 

    Na druhou stranu je třeba vyzdvihnout, že práce poskytuje zajímavé předběžné výsledky. Velkou 

výhodou uchazečky je participace v početné výzkumné skupině, která umožňuje uchazečce přístup 

k řadě enzymů a proteinů, které v práci využila a nemusela je připravovat. Většinu z výše 

zmíněných připomínek lze jistě přičíst nezkušenosti autorky a tomu, že se jedná o její první 

vědeckou práci. Předloženou diplomovou práci hodnotím celkově kladně a doporučuji ji 

k obhajobě.  Nicméně k dalším svým odborným pracím doporučuji přistoupit uchazečce 

svědomitěji. 



B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1. Jaký byl výtěžek jednotlivých exprimovaných proteinů resp. jejich mutantů? Například 

vyčísleno jako mg proteinu získaný z 1l media. Lišila se míra exprese jednotlivých připravovaných 

mutantních forem studovaných proteinů mezi sebou? 

 

 

2. Obávám se, že strohé konstatování „… Pro zjištění koncentrace složek reakční směsi byla 

měřena absorbance všech složek a pomocí Lambertova-Beerova zákona vypočtena koncentrace 

proteinů…“ je nepoužitelné. Buď byla koncentrace proteinu odhadnuta podle absorbance při 280 

nm (z úvahy, že roztok proteinu o koncentraci 1 mg/ml má při 280 nm přibližně absorbanci rovnu 

jedné), ale to je pouze odhad a pro přesné určení koncentrace je takový postup nevhodný. Navíc 

ani tento detail nebyl v práci uveden. Pokud byl určen dle sekvence proteinu specifický extinkční 

koeficient, prosím o jeho uvedení. 

 

 

3. Je v literatuře známo, zda také GTP může sloužit k produkci komplexu Ub-UBE2T? Nebo 

je tento proces specifický a vyžaduje přítomnost pouze ATP?   

 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

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

                                          -bude záviset na rozhodnutí komise pro obhajobu  diplomové práce 

 

C. Celkový návrh 

 

 

Navrhovaná celková klasifikace (výborně, velmi dobře, dobře, neprospěl) – DOBŘE 

                                                        - bude záviset na obhajobě diplomové práce před komisí 

 

Datum vypracování posudku: 9.5.2019 
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