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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 

x A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

 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 

x A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

 B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

 C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 



5. Formální a grafická úroveň práce 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 

 

Bakalářská práce se zabývá velmi aktuálním tématem – detekcí patogenní bakterie Streptococcus 

pneumoniae. Autorka srovnávala klasickou kvantitativní PCR metodou s novým přístupem 

LAMP. Práce je sepsána pečlivě, srozumitelně. Drobné nedostatky jsou v odkazech na jiné 

kapitoly, kde se místo čísla vyskytuje nula. Po jazykové stránce bych doporučila autorce 

spojení „penicilin vázající protein“ nahradit slovy „protein vázající penicilin“ a podobně i v 

jiných místech textu. 

 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1. V obr. 5.5 jsou uvedeny 3 typy kontrolních inkubačních směsí. Proč má kontrola K3N 

zcela jinou barvu? 

2. Při vizualizaci LAMP experimentů jste používala acidobazický indikátor. Jaké jiné 

způsoby vizualizace lze použít? Liší se citlivostí? 

3. Jaké znáte jiné DNA polymerasy, než které jste používala ve vašich experimentech? 

Jakými vlastnostmi se liší?  

 

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 18% 

 jedná se o PRÁCI ORIGINÁLNÍ 

 

 

C. Celkový návrh 

                                   výborně 
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