
 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 
 
Jméno a příjmení uchazečky :  Jana Fléglová 
 
Název práce: 3D Genome Structure Visualisation 
 
 
 
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 
 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 
X 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.: 
Práce je logicky členěná, obsahově vyvážená a správná a je psaná velmi dobou, čtivou angličtinou. 

K práci mám tyto výhrady: 
 
bod 2:  
– str. 4: začátek textu popisuje přehnaně zjedodušené centrální dogma molekulární biologie. Genom 

nemusí vždy sestávat z DNA (viz SARS-CoV-2) a zdaleka ne všechny RNA jsou mRNA a 
kódují proteiny. 

- str. 4, kap. 2.2: “reverse crosslink” → crosslink reversal (kroku se také říká decrosslinking; 
“reverzní kroslinkování” nedává smysl) 

- str.18, kap. 4.2: nesouhlasím s označením proteinů jako “small biological molecules” 
 
bod 3: 
- v práci se vyskytují delší pasáže bez jakýchkoli citací: celá kapitola 1 má jen 1 citaci 

uprostřed textu; Kapitola 3.1, odstavce 2 (FASTQ, SAM/BAM), 3 (PDB) a 4 jsou částečně 
nebo zcela bez citací 

- v práci se občas odkaz na literaturu vyskytuje na nešikovném místě (např. uprostřed odstavce, 
když by bylo vhodnější jej umístit na konec odstavce). Např. str. 8 dole, citace Pal et al. 2018 

 
bod 5: 
- seznam zkratek obsahuje i podle mne nadbytečný termín “DNA”, ale chybí v něm řada dalších, v 

textu zadefinovaných a používaných zkratek (FISH, názvy souborových formátů SAM, BAM, 
FASTA, FASTQ, GFF, GTF, BEDPE (přitom formát BED v seznamu zkratek uveden je)) 

- zkratky jsou někdy nejdříve použity a až teprve pak zadefinovány (DNA str. 4) 
- na obrázky je v textu odkazováno v poněkud náhodném pořadí (Fig. 1, 5, 2, 4…) 
- u kapitoly 2.2 bych pro větší názornost uvítal obrázek shrnující laboratorní provedení metody HiC 
- není mi jasné, proč nejsou screenshoty také u kapitol 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9 
- některé obrázky by si zasloužily větší velikost, aby byly čitelnější (např. Fig. 10) 
- občasné překlepy, gramatické chyby 
 
 
Obsahuje-li práce i vlastní výsledky uchazeče/ky (nejsou povinnou součástí práce), pak prosíme o 

Vaše stanovisko k následujícímu: 
 
Jsou řádně stanoveny a vysvětleny cíle experiment? 
Je množství experiment adekvátní k cílům? 
Je dokumentace výsledků dostačující? 
Jsou výsledky diskutovány a zasasezeny do kontextu existující literatury? 
 
Případný další slovní komentář k výsledkům autora: 
 
 
B. Obhajoba 
 
Dotazy k obhajobě (povinná část posudku) 



 

 

Dotazy k obhajobě (povinná část posudku) 
1) Kapitola 2.2, str. 6: Můžete mi prosím vysvětlit, jak funguje popisované odstranění terminálního 
biotinu po sonikaci chromatinu? 
 
2) Kapitola 2.2, str. 6: Píšete, že ...HiC generuje obrovské množství dat, protože počet možných 
interakcí (mezi úseky chromatinu) roste exponenciálně s velikostí genomu... (moje parafráze) 
V reálu se ale většina z těchto hypoteticky možných interakcí neuskuteční. Lze tedy očekávat 
skutečně exponenciální nárůst počtu detekovaných interakcí, anebo počet detekovaných interakcí 
poroste s velikostí genomu spíše lineárně? Co k tomu říká literatura/empirie? 

 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu NENÍ podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
 
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  
 
Navrhovaná celková klasifikace: 2 / velmi dobře (kvůli problémům s používáním citací) 
 
Datum vypracování posudku: 29. 6. 2020 
 
 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): RNDr. Martin Převorovský, Ph.D. 
 
 
 
Instrukce pro vypracování a odevzdání posudku: 

• Pro vypracování posudku bakalářské práce použijte tento formulář.  
• Posudek můžete sami vložit do SIS, anebo s předstihem zaslat v elektronické podobě na 

adresu: marian@natur.cuni.cz, a dále zajistit dodání podepsaného originálu (v 1 výtisku, 
jako součást protokolu o obhajobě) na sekretariát Katedry buněčné biologie PřF UK (p. 
Růžičková), Viničná 7, 128 44 Praha 2. Podepsaný originál posudku musí být dodán před 
vlastní obhajobou, bez něho nesmí být obhajoba zahájena! 

• Student by měl být s posudkem seznámem nejméně tři dny před obhajobou – posudek mu 
můžete poslat Vy nebo Váš přepošleme. 


