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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 

 A - výborná, bez závažnějších připomínek 

X 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 

 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 

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 

 

 

 

 

 



Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 

Bakalářská práce Alberta Málka se věnuje aktuální a velmi zajímavé problematice týkající se protein-

proteinových interakcí adenylátcyklázového toxinu (ACT) s kalmodulinem (CaM), které hrají 

významnou roli v procesu patogeneze bakterie Bordetella pertussis, což je původce černého kašle, 

jehož incidence je i v ČR nyní na vzestupu.   

Práce je psána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických nebo pravopisných chyb. Cíle práce jsou 

jasně vytyčeny a jejich splnění je doloženo ve výsledkové části. O to více pro mne však bylo 

překvapující tvrzení v diskuzi, že dosažené výsledky (tedy zjištěná interakce dACL240pM s CaM) jsou 

pro autora spíše překvapivé a že vlastně k této interakci docházet nemá. Tato diskrepance je dosti 

matoucí. Některá tvrzení v závěru práce dle mého názoru neodpovídají skutečnostem uvedeným ve 

výsledcích. 

Nejspíše při rychlém sepisování práce a asi i ve snaze o to nezatěžovat čtenáře příliš dlouhým textem, došlo 

místy k opominutí uvedení některých informací zejména v kapitole metody (př. kap. 6.2 Stanovení 

koncentrace proteinu pomocí bicinchoninové kyseliny, použitý plasmid a konstrukt), které by vedly ke 

snadnějšímu pochopení práce. A také se do práce vloudily drobné chyby typu špatně spočítaná 

koncentrace (tab. 2) či zřejmě chybný obrázek (Obr. 21), občasné záměny či nepřesnosti v popisu u 

obrázků, tabulek atd.  

Počet citací v bakalářské práci není nikterak vysoký, ale na práce obdobného charakteru je dostačující. 

Problémem je spíše to, že jen asi pouhá třetina uvedených zdrojů je citacemi originálních článků a ve 

zbytku se jedná převážně o internetové odkazy. Navíc ty články, které zde citovány jsou, nejsou často 

citovány správně, citace jsou nejednotné a mnohdy nevyhovující. 

Většinu uvedených nedostatků jsem se snažila s uchazečem konzultovat a budou napraveny formou 

opravného lístku.   

 

B. Obhajoba 

Dotazy k obhajobě  

1) Mohl byste uvést plasmid použitý v této práci a nastínit, jak vypadal a co vše obsahoval 

konstrukt do tohoto plasmidu vložený? Na základě těchto informací vysvětlete princip izolace 

proteinu na koloně s chitin sepharózou. 

 

2) Proč jste mutovali v sekvenci dAC v pozici 240 a 241 leucin za methionin a nevyužili jste 

rovnou p-LEU, který, jestli mi je dobře známo, je rovněž komerčně dostupný? 

 

3) Mění se zastoupení pM v proteinu dle doby produkce? Proč jste zvolil dobu produkce vašeho 

proteinu právě 7 hod?  Předcházela tomu nějaká optimalizace? 

 

4) Předpokládali jste, že  L240 se interakce s CaM neúčastní, ale přesto jste interakci dAC s CaM 

pozorovali. Je ověřeno, že se v tomto případě jedná opravdu o spojení přes pM v pozici 240? 

Nebo by mohl CaM být na dAC vázán i jiným způsobem? Případně máte návrh jakým? 

 

5) Proč dochází ke štěpení dAC na c-terminální fragmenty? (obr. 18, bod G)? Čím je to 

způsobeno? Proč k této fragmentaci u vzorků 16 a17 nedochází? 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu JE podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

 

Navrhovaná celková klasifikace: velmi dobře 

Datum vypracování posudku: 16. 1. 2020 

 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): RNDr. Věra Černá, Ph.D. 


