
Posudek oponenta bakalářské práce

Jméno a přl'jmení uchazečeflcy :  Ondřej Lidický

Název práce: Mapování aktivnflo místa NO synthasy pomocí vibrační spektroskopie

A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů bakalářské práce (zvolte pouze jednu možnost)

1. Rozsah práce a její č]enění

X A - pfiměřené, odpovídají charakteru bakalářské práce a významu jednotlivých části'

8 - nevyrovnané, členění není logické nebo rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem

C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje

N - nedostatečné

2. Odborná správnost
A - výbomá, bez závažnějších pfipomínek

X 8 - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (= drobné faktické nepřesnosti, nejasnost výkladu,
chyby ve vzorcích nebo chemických názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků)

C -uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami

N - nevyhovující, s hrubými chybari

3. Uvedení použitých Literárních a jiných zdrojů

X A - bez pfipomi'nek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, počet citací odpovídá charakteru práce

8 -uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů

C - s vážnějšími závadami. např. převažuji' "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky. webové stránky,
nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat

N - nevyhovující, s nedostatečný počet citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých
dat, popř. opsání velkých částí textu)

4. Jazyk práce
A - výbomý, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb

X 8 - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti. gramatické nebo pravopisné chyby

C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby. ojediněle se vyskytují
obtížně srozumitelné n. nejednoznačné fomulace

N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami

5. Formální a grafická úroveň práce

X A - výbomá, bez překlepů a chyb ve fomátování

8 - velmi dobrá, ojedinělé chyby fomátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod.

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

N - nevyhovující, s četnými hrubými formálníri nedostatky
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Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. :
add 2)  Prosím o opravu následujících vzorců či názvů:

s.3 CO=oxid uhličitý

s.5 superoxidov]h aniontem (02-)

s.6 Ca+ iontů;

8. Obhajoba

Dotazy k obhaóobě

1.   Na straně 9 popisujete mechanismus reakce katalyzované NOS. Proč je v druhém reakčním
kroku potřeba pouze ]/2 NADPH na jednu molekulu 02 a proč musí být tento krok reakce
oxidace tříelektronová?

2.   Na s. 22 a 23 uvádíte, že program Origin či určitá metoda zpracování výsledkůje méně
přesná či že určitá analýza vycházela lépe. Na základě jakých kritérií jste ale hodnotil
kvalitu získaných spekter?

3.   Můžete blíže upřesnit předpoklady, na základě nichž tvrdíte, že při vyšším výkonu laseru
dochází k disociaci CO z komplexu (např. změnu UV/vis spektra apod.)?

4.   Lze ze získaných dat vyvodit nějáké struktumí infomace ohledne interakcí NOS s L-
Argirinem?

Stanovisko k opravě chyb v práci:

opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ *  podmi'hkou pňjetí práce

C. Ce]kový návrh

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  /  NE *

Navrhovaná klasifikace : ŤÁJ-
Datum vypracování posudku:  10. 6. 2008

Jméno, přl`jmení a podpis oponenta :

* nehodící se škrtněte
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