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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 

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 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 

 

V teoretické části není zmíněno, že existují také membránové formy ostatních isotypů Ig (nejen IgM a IgD). 



 

Bylo by asi vhodné zmínit velmi krátce proč vlastně má in vivo vazba protilátek na antigen ochrannou 

funkci. Též by bylo vhodné zmínit existence Fc-receptorů jakožto přirozených a fyziologicky 

velevýznamných ligandů Fc-fragmentů protilátek. 

 

Pokud jde o vysvětlení pozorovaného zvýšení affinity po navázání na polymer, jsem přesvědčen, že správné 

je rozhodně to druhé (efekt výrazného snížení difusního koeficientu). 

 

Styl experimentální části je hodně technický a pro nezasvěceného čtenáře až příliš „hutný“. 

 

Na str. 12 bych namísto slova “viabilní” použil “”vhodné”. 

 

Na str. 28 chybí slovo ve větě “Protokol je možné v suchém prostředí DMF…”, na str. 34 je gramatická 

chybička (“byly navrženy dvě možná vysvětlení). 

 

Preferoval “moderní” (se z, nikoli s) pravopis slov jako “positivní”. 

 

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že se jedná především z experimentálního hlediska o velice kvalitní 

práci na úrovni velmi dobré práce diplomové. 

 

 

 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

Snaha identifikovat mutantní varianty se zvýšenou afinitou resp. selektivitou vůči Ig různých 

živočišných druhů mohou vést k neočekávaným, někdy i vysokoafinním interakcím s jinými 

proteiny. Jak by bylo možno nějak systematicky řešit tento potenciální problém (jak identifikovat 

takové „zkříženě“ reagující proteiny)? 

 

Jak by se dotyčné polymerní preparáty daly využít k imunoizolaci relevantních antigenů? 

 

 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

opravný lístek/oprava v textu  NENÍ  podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

 

Navrhovaná celková klasifikace: výborně 
 

Datum vypracování posudku: 4.6.2019 

 

Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS):  Václav Hořejší      

 

 


