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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 

 B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

X 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 bakalářská práce pojednává o tématu, které můžeme považovat za dynamicky se 

rozvíjející, o roli aktinu a ARP v jádře. Práce nejprve shrnuje informace o aktinu obecně a poté 

seznamuje s proteiny vážícími se na aktin. Pro čtenáře s omezenou znalostí problematiky je to 

dobrý start do dalšího textu, i když ne všechno se týká vlastního tématu, tj. aktinu v jádře. I text 

týkající se úlohy aktinu a ARP v jádře je čtivý a přináší ucelený pohled na problematiku. Trochu mi 

tu chybí zaměření na rostliny, kde se dá najít také několik prací týkajících se studia aktinu v jádře, 

ale vzhledem k obecnějšímu tématu práce to není tak vážná chyba.  

    Členění práce je jasné a logické, jen kapitolu o roli ARP v jádře bych spojil s rolí aktinu v jádře, 

tak aby hlavní téma práce bylo pojednáno uceleně. Formální stránka textu je velmi dobrá s 

minimem překlepů a chyb, snad jen v seznamu zkratek by měly být některé zkratky vysvětleny 

česky, když jde o česky psanou práci. Také bych někde doplnil citaci do textu např. hned v úvodu 

v posledním odstavci by měla být citace nebo v kapitole 5.3.nejsou jednotlivé vyjmenované formy 

polymerního aktinu podpořeny citacemi. Z dobré formální úrovně práce se vymyká seznam citací, 

kde autorka použila nahodile několik formátů citací, což seznam činí nepřehledným. Výběr 

publikací je obecně nejslabším článkem předkládané práce. Seznam citací obsahuje 148 citací, což 

je na 22 stran textu až dost, nejsou ale označeny sekundární citace (opravdu autorka dohledala 

všechny prastaré publikace, které cituje?), a pouze 19 prací je mladších deseti let, což mi přijde 

málo. Vzhledem k tomu, že jde o dynamicky se rozvíjející téma, je k dispozici, jak jsem zjistil, dost 

prací mladších pěti let, které autorka ale nepoužila. To se týká např. dalších rolí jaderného aktinu, 

interaktomu jaderného aktinu apod. 

    Celkově bych hodnotil práci jako průměrně zdařilou. Autorka si vyzkoušela psaní odborného 

textu, což není jednoduché. Dobrá čtivost a logické uspořádání práce jsou do značné míry oslabeny 

nedostatečným pokrytím tématiky recentními publikacemi. Proto se přikláním ke známce velmi 

dobře. 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě (povinná část posudku) 

Jak jste vyhledávala články pro svoji práci. Proč máte v práci tolik starých publikací a ne novější? 

 

Jak se mění aktivita aktinu v jádře po vazbě do aktomyosinového komplexu. Liší se od volného 

aktinu? 

 

Co naznačuje publikovaný interaktom jaderného aktinu? 

 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu   NENÍ (označte) podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO   

Navrhovaná celková klasifikace:  velmi dobře 

 

Datum vypracování posudku: 25.6.2020 

 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): RNDr. Michal Hála, Ph.D. 


