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Posudek oponenta diplomové práce 
 

Jméno a příjmení uchazeče/ky:  Celeste de Sousa Santos Abreu 
 
Název práce: Interakce galektinu-1 s receptory lidských NK buněk 
 

 

 
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 

X A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

 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 
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Případný slovní komentář k bodům 1. až 5.: 

 

Práce na mě celkově působí velice dobrým dojmem, jak z odborného hlediska, tak po formální 

stránce. Rád bych podotkl pár připomínek: 

Na str. 39 a 41 chybí uvedení koncentrace použitých primerů. Je to však v podstatě jediná moje 

připomínka k popisu metod, který je jinak velmi dobrý a detailní. 

Kromě správného výrazu “carbohydrate” je v textu občas použit i výraz “sugar” a to většinou v 

takovém kontextu, kde by bylo mnohem vhodnější použít výraz “carbohydrate”, neboť se jistě 

nejedná o synonymum. 

Na str. 54 má být u popisu osy x místo mAU uvedeno zřejmě ml. Podobně u osy y má být zřejmě 

pouze AU? 

Na straně 69 vstupuje do děje poměrně neorganicky řada dalších proteinových konstruktů, jejichž 

příprava není již zdaleka tak detailně popsána, jako tomu je u konstruktů CD69. Přesto je 

testování jejich interakce s galektinem-1 velice cenné. Přesnější popis těchto proteinových 

konstruktů se nachází až v diskusi, což není zcela běžné. 

Diskuse je dle mého názoru psána velmi kvalitně, nabízí podrobné vysvětlení i zhodnocení 

provedených experimentů a jeví se mi jako nadprůměrná. 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1. Jaký byl zdroj použitých kompetentních buněk E. coli?  

2. Šlo by trochu detailněji vysvětlit, co stálo za návrhem a použitím konstruktu galektinu-1 s 

cysteiny mutovanými na serin? 

3. Pokud byla prováděna enzymatická deglykosylace proteinu, byla její účinnost nějakým 

způsobem kontrolována?  

 

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:23. 8. 2019 

 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): RNDr. Jiří Pavlíček, Ph.D. 


