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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 nebo 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 nebo 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 



 

Slovní komentář k bodům 1. až 5. : 

Uchazečka Tereza Neuwirthová předkládá diplomovou práci týkající se charakterizace 

proteinových knihoven ze dvou různých sad proteinogenních aminokyselin ve vztahu k evoluci 

prebiotických proteinů a jejich 3D struktury.  

Úvod práce je zpracován velmi hezky, v přiměřeném rozsahu dostatečném pro to, aby čtenáře 

uvedl do problematiky, která není tolik všeobecně známá. Použité metody a materiál jsou popsány 

velmi pečlivě a detailně. V sekci výsledků a diskuze mám drobné výhrady především formálního 

charakteru. Popisy obrázků a tabulek jsou někdy nedostatečné, jindy se zbytečně opakující, obsahují 

také drobné chyby, které však nebrání jejich pochopení. Práci by také prospěl větší důraz na závěry 

vyplývající z jednotlivých experimentů, jak pro pochopení logiky návaznosti a důsledků 

experimentů, tak pro jejich celkovou interpretaci. 

Přestože prezentované výsledky nejsou z hlediska předkládaného projektu zdaleka kompletní, 

je z nich zřejmé, že studentka udělala velké množství práce a ovládla celou řadu biochemických a 

biofyzikálních metod spolu s jejich optimalizací pro daný experimentální systém. Rozsah práce, 

výsledků a jejich prezentaci tedy hodnotím jako více než dostatečnou a kvalitní pro diplomovou 

práci a doporučuji ji k přijetí s klasifikací A. 

 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1) Proč jste při návrhu knihoven přidávali His-tag pomocí následné PCR a nevložili ho přímo 

do komerčně syntetizované DNA sekvence? 

2) Jaké je Vaše vysvětlení pro to, že produkt thrombinového štěpení nebylo možné 

vizualizovat pomocí western blotu? 

3) Vzhledem k nízkým výtěžkům afinitní purifikace pomocí FLAG a současné přítomnosti 

His-tagu na exprimovaném proteinu, bylo by možné použít nativní purifikaci pomocí této 

6xHis sekvence, případně proč jste ji nepoužili?  

4) U štěpení knihovny 10E thrombinem jste na rozdíl od knihovny 20F nedosáhli plného 

štěpení (tedy že s vyšší koncentrací enzymu je míra štěpené knihovny již konstantní). Lze 

srovnávat míru 3D sbalení jednotlivých proteinových knihoven bez znalosti maximální 

míry štěpení touto proteasou? 

 

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 A 

 

Datum vypracování posudku: 29. 6. 2020 

 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta:    Jakub Ptáček 

 


