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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 

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 

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 

 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. : 

 

Mám několik připomínek, a to především k většímu zastoupení stylistických neobratností, 

překlepů nebo opakujícím se výskytu slov. U použitých přístrojů mi chybí jejich označení, např. u 

použité centrifugy nebo termomixéru bych ocenila i bližší specifikaci. Autorka píše, že vzorky 

nechala inkubovat v termostatu, předpokládám, že byl myšlen inkubátor (termostatovaný).  

Moje další poznámka je spíše doporučením, při uvádění osoby, která prováděla měření, které 

neprováděla sama autorka, bych doporučovala uvádět i místo, kde byla daná metoda provedena.  

V seznamu pufrů jsou nejednotně uvedena jejich složení, u většiny je složení uváděno 

v hmotnostech jednotlivých složek a u jiných zase v koncentracích, toto bych doporučovala příště 

sjednotit, a to nejlépe na uvedení koncentrací daných složek.  

V textu je uveden LBA jako medium, předpokládala bych, že se jedná o agar, jak z názvu 

vyplývá. Další má poznámka míří k záznamu obr. 17, kde si myslím, že by bylo vhodnější použití 

bodového grafu, jelikož autorka nezná průběh mezi měřenými hodnotami.  

Citace v textu byly voleny ve formě čísel, proto bych pro lepší orientaci doporučovala, při 

použití jmenné citace, viz str. 51, kde je odkazováno na skupinu Guzmán-Rodríguez a spol. (2018) 

použít i číslo daného zdroje.  

Navzdory připomínkám hodnotím předkládanou práci jako velmi zdařilou, autorka musela 

překonat několik obtíží v průběhu vypracování, které velmi dobře okomentovala a diskutovala, a 

tudíž může být dobrým doporučením pro budoucí práci.  

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1. Prvním cílem práce byla exprese mutantní formy alfa-L-transfukosidasy…, zajímalo by 

mě, jak dané mutace ovlivňují tento enzym. 

2. V rámci HMOs mi vyvstalo několik otázek: jak se mění složení HMOs v průběhu věku 

dítěte? Je složení/obsah HMOs řízen pouze přítomností genů nebo zde figurují i další 

faktory? Je mnoho žen, které nemají ani jeden z potřebných genů pro tvorbu HMOs?  

3. Kde přesně probíhá fukosylace oligosacharidů? Je alfa-L-transfukosylasa orgánově 

specifická?  

4. Jak byly vybrány vzorky pro SDS-PAGE? Dle elučních profilů?  

 

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: 26. 

 jedná se o PRÁCI ORIGINÁLNÍ.  

 

 

C. Celkový návrh 

 

Navrhovaná celková klasifikace: výborně-velmi dobře 

 

 

Datum vypracování posudku: 8.9.2021 

Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): RNDr. Michaela Moserová, PhD. 


