
Posudek oponenta diplomové práce 
 
Jméno a příjmení uchazeče/ky :  Bc. Veselá Šárka 
 
Název práce: Využití pr ůtokové cytometrie pro diagnostiku a charakterizaci   
    dědičných poruch glykosylace 
 
 
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 

 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 

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 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. : 
 
2. V některých případech v práci postrádám detailnější popis experimentálních podmínek a 

provedené techniky, např. při pořizování záznamů z fluorescenčního mikroskopu není uveden 
čas expozice (popř. zesílení) a použitý filtr nebo na str. 45 chybí údaje o koncentracích zásobních 
roztoků fluorescenčně značených sond FLAER a CD55 a 59.   

 
4. Práce obsahuje spíše ojedinělé stylistické neobratnosti, občas laboratorní „slang“, např. mrazák, 

zdravé kontroly.  
 
5. V seznamu literatury by měl být respektován jednotný formát citací. Někdy jsou uvedeny celé 

názvy časopisů, jindy zkratky. V citaci 111 je z neznámého důvodu název článku uveden 
velkými písmeny.  

 
 
B. Obhajoba 
Dotazy k obhajobě  

 
1.   Vysvětlete mechanismus vazby aerolysinu na GPI kotvu. 
 
 2.   Proč se pracuje se sklíčky vloženými do jamek kultivační destičky místo využití adherence 

buněk přímo na povrch jamek destičky? 
 
 3.   Co přesně označuje údaj „n=15“, např. v legendě k obrázku 4.11? Z textu to není patrné.    
 
 4.   Jak jsou validní výsledky z FACS pro adherentní buňky, které musíte nejprve z kultivačního 

povrchu uvolnit pomocí trypsinu? 
 
 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu NENÍ  podmínkou přijetí práce 
 
Stanovisko k výsledku automatické antiplagiátorské kontrole práce aplikaci „TURNITIN”:  
 procento shody s jinými texty v databázi  21% - jedná se o PRÁCI ORIGINÁLNÍ  
 
C. Celkový návrh 
 
Práci doporučuji  k přijetí k dalšímu řízení:  ANO   
 
Navrhovaná celková klasifikace:  1,5 
 
 
 
Datum vypracování posudku: 7.7.2021 
 
Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS):   
 
 
      Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 


