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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 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 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. : 

 

Práci zatěžuje množství překlepů, stylistických neobratností a složitější větné konstrukce. Vytkla 

bych především anglický pořádek slov např. ligand vazebná doména, přední primer, zabíječské 

imunoglobulinu podobné receptory atd. I přes všechny tyto výtky předkládaná práce odpovídá 

požadavkům kladených na bakalářskou práci a je zde vidět, že studentka zvládla celou škálu metodik. 

V celé práci píšete T a B lymfocyty bez pomlček, je to účel? Jsem spíše zvyklá, že je psáno s nimi. 

 

U obr. 12 na str. 49 je nedokončený popisek obrázku, chybí zde popis oranžově znázorněného 

záznamu v části B, která také není jasně označena. Označena je jen část A.  Správný popisek obrázku 

bych uvítala v opravném lístku.  

 

 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1) Dotaz vyplývá z nedokončeného popisku obrázku. Zajímalo by mně, čemu odpovídá výše 

zmíněný záznam znázorněný oranžovou barvou? 

2) V kapitole Velkoobjemová produkce DNA (kap. 4.1.9 na str. 38) píšete, že jste při 

transformaci přemístila alikvot buněčné suspenze z mrazicího boxu o teplotě -80°C do 

prostředí o teplotě 0°C a následně přidala plasmidovou DNA a při stejné teplotě jste nechala 

směs inkubovat. A k dotazu-alikvot jste před danou transformací promíchala, byl zcela 

rozmražený nebo je účelem, aby se nerozmrazil? Jak může transformace při takto nízké 

teplotě fungovat?  

3) Při transientní chemické transfekci jste zvolili několik poměrů DNA:transfekční činidlo, 

proč jste zvolili právě tyto poměry? Jaké poměry jsou doporučovány od výrobce Vámi 

použitého kitu? 

4) Z jakého důvodu jsou kontrolní vzorky v jiném grafu než společně s ostatními záznamy?  

 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu:  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 

 

Stanovisko k výsledku automatické antiplagiátorské kontrole práce aplikaci „TURNITIN”:  

 procento shody s jinými texty v databázi: 23 % 

 jedná se o PRÁCI ORIGINÁLNÍ/ PLAGIÁT (zakroužkujte)  

 

 

C. Celkový návrh 

 

Navrhovaná celková klasifikace (výborně, velmi dobře, dobře, neprospěl): výborně/velmi-dobře 
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