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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 

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. : 

 

Předkládaná práce je napsána čtivě a srozumitelně, rozsah (66 stran) plně odpovídá bakalářské 

práci. Ojediněle se v textu objevují překlepy a gramatické chyby, a to zejména v experimentální 

části práce (např. str. 43 a 48 v agarovém gelu místo agarosovém, v diskuzi chybně uvedená strana 

na které je obr. 10, překlep je zřejmě i v názvu bakalářské práce ve slově kontaminací). Často se v 

textu objevuje tmavě šedá barva písma místo černé. Formát tabulek a popisky obrázků v 

experimentální části jsou poměrně nepřehledné, je složité se v nich rychle zorientovat a jsou v nich 

chyby a nepřesnosti. V tab. 1, str. 34 je uvedeno pipetované množství roztoku na dvě desetinná 

místa, např. 1,98 µl, v tab. 2 str. 34 je dvakrát uvedena stejná koncentrace DNA, ačkoliv byly 

použity DNA o různých koncentracích.  

Teoretický úvod je zpracován pečlivě s velkým množstvím citovaných zdrojů (93), což svědčí o 

dobré přípravě uchazečky. Jedinou drobností je absence literárního zdroje č. 4. Ten je uveden 

v seznamu použitých zdrojů (str. 56), v textu na něj ovšem nikde není odkazováno.  

V metodické části jsou kroky jednotlivých experimentů popsány stručně a tak, že je možné je 

reprodukovat i v jiných laboratořích. Z výsledků vyplývá, že dochází k amplifikaci ve vzorku bez 

přidané templátové DNA, tedy negativní kontroly. Ačkoliv je kontaminace výhodou pro následné 

experimenty, kdy je eliminován vliv nežádoucí DNA, snižuje toto kvalitu získaných výsledků. 

V práci není uvedeno, kde konkrétně ke kontaminaci došlo a zda byla odstraněna, což považuji za 

nezbytné pro budoucí experimenty. V části diskuze na str. 49 je v rozsahu téměř jedné strany 

uváděno proč a kde využívat metodu LAMP. To je zbytečné, v práci jsou tyto informace několikrát 

zmiňovány a toto působí dojmem umělého natahování diskuze, která je jinak zpracována velmi 

dobře. Dle programu Turnitin je celkové procento podobnosti 23 %. Jednotlivé shody předkládané 

práce s jinými zdroji jsou však menší než tři procenta a nejsou relevantní. Práce ani její části tak 

nejsou plagiátem.  

I přes výše uvedené nedostatky se jedná o kvalitní bakalářskou práci, kterou plně doporučuji 

k obhajobě.     

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  



Dotazy k obhajobě  

1. Jaké limity má metoda LAMP z hlediska čistoty DNA? Je třeba DNA ze vzorku nejprve 

izolovat a následně provést amplifikaci nebo je možné amplifikaci provádět přímo s 

odebraným vzorkem pacienta?  

2. Primery a templátová DNA jsou uchovávány v TE pufru. Testovala jste, zda TE pufr, 

respektive EDTA, nemá vliv na průběh amplifikační reakce? 

3. Na str. 33 uvádíte, že DNA Streptococcus pneumoniae byla poskytnuta spolupracující 

laboratoří, ale žádné další informace o DNA v práci nejsou. Jak velký úsek DNA jste tedy 

měla k dispozici a jak ho ve spolupracující laboratoři získali? 

4. Na str. 36 uvádíte složení 6x koncentrovaného vzorkového pufru jako roztok 40 % 

sacharosy a 91 % bromfenolové modři. Prosím vysvětlete, k čemu jednotlivé složky 

vzorkového pufru slouží a jak jste směs připravila.  

 

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) - v případě, že je podezření, že 

posuzovaná práce je plagiát, prosím zdůvodněte 

 

 

C. Celkový návrh 

 

Navrhovaná celková klasifikace: výborně  

 

Datum vypracování posudku: 17.7.2021 

Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): RNDr. Veronika Prošková, Ph.D. 


