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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 aj. 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.: 

Předkládaná diplomová práce je jak obsahem, tak i zpracováním na velmi vysoké úrovni. Úvod 

je zpracován velmi pečlivě a navíc čtivě bez stylistických neobratností nebo překlepů. Rozsah 

citovaných pramenů (celkem 153) odpovídá velmi dobré orientaci a porozumění studované 

problematiky. Výsledky jsou přehledně a věcně podané a šest stránek skvěle napsané diskuze čtenáři 

odpoví na všechny otázky vyvstalé během čtení výsledkové části a perfektně porovná zjištěná data 

s již známými fakty. 

Na druhou stranu, ani této práci se nevyhnulo použití laboratorního slangu v metodické části, 

například obraty „stočit“ vzorky, „sklizený“ roztok proteinu apod. či nejednotnost v uvádění titulů 

kolegů, kteří změřili či vyhodnotili výsledky měřené ve spolupracujících laboratořích. Tyto drobné 

chyby ovšem nesnižují vysokou kvalitu této práce.  

 

Vzhledem k tomu, že autor velmi často používá hodnoty pipetovaných objemů jednotlivých 

složek v reakční směsi, doporučovala bych spíše uvádět finální popř. zásobní koncentraci daných 

složek. A stejně tak bych doporučila konzistentní zarovnání textu v tabulkách.  

Poslední připomínku bych měla k nepřehlednému formátování kapitoly Přehled použité 

literatury.  

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1) Proč byly pro další studii (mikrotitrační kalorimetrii atd.) vybrány pouze imunoligandy 

MICA-antiHER2 a antiHER2-MICA? 

2) U grafů výsledků z metody SAXS na str. 74 uvádíte, že: „Nízké hodnoty „chí“ kvadrátu 

poukazují na dobrou shodu proložené křivky s experimentálními daty“. Zajímalo by mne, 

v jakých rozmezích je tato dobrá shoda platná, jelikož rozptyl hodnot je od 1.32 – 5.89.  

3) V kapitole Výsledky na str. 59 uvádíte, že: Nanoprotilátky proti vybraným nádorovým 

antigenům byly izolovány pomocí fágového displeje v lab. Doc. Aria de Marca ve 

Slovinsku“. Mohl byste mi stručně popsat princip této metody?  

4) Ve výsledkové části u obr. 9 str.62  píšete na str. 61, že dochází ke štěpení plazmidu 

pTW5sec_AICL a jeho linearizaci (a vystřižení inzertu AICL). Jak je možné, že takto 

štěpený plazmid odpovídá velikosti cca 5 kpb a neštěpený cca 3 kpb, neměla by být velikost 

štěpeného plazmidu menší než neštěpeného?  

 

 

 

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): výborně 

 

Datum vypracování posudku: 27. 8. 2019  

 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): RNDr. Michaela Moserová, Ph.D. 

 


