
Posudek oponenta bakalářské práce

Jméno a příjmení uchazeče/ky: Denisa Bálková

Název práce: Glykokalixareny a jejich afinita k lidským galektinům

A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností)

1. Rozsah BP a její členění

× 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

× 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

× 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

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

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. :

Předložená bakalářská práce má odpovídající rozsah s tradičním členěním na kapitoly, kdy po
stručném úvodu následuje literární přehled, stanovení cílů práce a přehled použitého materiálu a
metod. Dále následují výsledky, diskuze a stručné shrnutí na závěr následované přehledem citované
literatury s přílohou. Všechny kapitoly plní svůj účel velmi dobře, jen občas se v popisu metod
objeví nějaký výsledek a kapitola Diskuze začíná spíš zopakováním průběhu práce, ovšem tentokrát
s několika dodatečnými vysvětleními.

Další  drobnou výtkou  z  mé  strany by  bylo  ne  vždy jasně  umístěný  odkaz  na  citovanou
literaturu  a  umísťování  obrázků většinou až  na  konec  příslušné  kapitoly,  ovšem to  jsou  výtky
poměrně subjektivní.

V  práci  najdeme  jen  velmi  málo  překlepů  a  chyb,  pochválil  bych  také  pěkně  a  pečlivě
připravené doprovodné obrázky.

Autorce se podařilo za použití pestré škály metod a pracovních postupů splnit cíle a navíc
sepsat pěknou a srozumitelnou práci, kterou rád doporučím k obhajobě.

B. Obhajoba

Dotazy k obhajobě 

Uměla byste vysvětlit věty: „Gal-1 byl při experimentu in vitro schopen hemaglutinace, ale po 
přídavku glykoproteinu nesoucího TF antigen došlo k výrazné inhibici vzniku krevní sraženiny. 
Tím byla prokázána afinita Gal-1 k danému antigenu.“ z literárního přehledu? Jak způsobil Gal-1 
hemaglutinaci a proč k tomu po přídavku antigenu už nedocházelo?

Kdo a jak určil množství IPTG použité pro indukci produkce rekombinantních proteinů?

Retenční faktor syntetizovaného azidu byl roven 0,63, ovšem po přečištění na silikagelu byl roven 
0,55. Co způsobí tuto změnu?

Vlastní stanovení afinity metodou ELISA, jehož výsledek je prezentován na obrázcích 19 a 20, 
bylo provedeno jednou bez multiplikátů, nebo opakovaně? Pokud opakovaně, jsou v grafech 
chybové úsečky? V textu je navíc uvedeno, že je v obrázcích závislost absorbance na log c 
inhibitoru, v grafech jsou ale % inhibice, jak byla absorbance na tato procenta přepočítána?

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: 16%
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, velmi dobře, dobře, neprospěl): Výborně

Datum vypracování posudku: 1. června 2022
Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): Daniel Kavan


