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

1. Rozsah DP a její členění

x A - přiměřené, odpovídají charakteru DP 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 diplomová práce se zabývá přípravou a charakterizací slepičích protilátek proti bakterii
Pseudomonas aeruginosa. Teoretický úvod je napsán čtivě a přehledně uvádí do dané problematiky. 
Zvláště bych ocenila pak právě šíři experimentálních metod použitých v této práci
- od biochemických, imunologických, mikrobiologických až po biologické.
Drobné výhrady bych měla k občasným překlepům (např. často se opakující papin místo papainu), 
občasným stylistickým neobratnostem a k anglické verzi abstraktu práce.
V popisu grafu na Obr. 21 je uváděna hodnota A280nm, kde asi mělo být A405nm. A na straně 71 
by mělo asi být, že bakterie byly naředěny na koncentraci 107 b/ml místo uváděné 107 b/ml.

B. Obhajoba

Dotazy k obhajobě 
1) Z výsledků není zřejmé, zda byl adhezní test opakován vícekrát. Vzhledem k tomu, že jste 

již  měl  k  dispozici  afinitně  purifikovanou  protilátku  –  proč  nebyla  tato  použita  při 
adhezním  testu,  když  by  se  dalo  předpokládat  že  právě  ona  by  mohla  mít  žádanou 
antiadhezivní schopnost?

2) V diskusi navrhujete testovat schopnost specifických protilátek zabránit adhezi bakterie na 
plicní epiteliální buňky i pomocí jiných metod. Jaké metody by k tomu mohly být využity? 
Máte představu jak by se mohl takovýto experiment provést? 

3) V čem tkví výhoda použití pouze Fab fragmentů protilátek oproti celým IgY? 

4) V experimentech byla nakonec používána především buněčná line A549 pro snadnost její 
kultivace  oproti  izolovaným  buňkám  z  tkání  pacientů  či  z  potkanů.  Jistě  zajímavým 
modelem by byly  přímo buňky nesoucí  podobnou mutaci  jako buňky pacientů  trpících 
cystickou fibrózou. Existuje nějaká taková buněčná linie, která by byla vhodná k použití 
třeba k dalším adhezním experimentům? Je znám důvod proč buňky pacientů CF mají na 
svém povrchu větší podíl asialylovaných glykolipidů  (na které se pak vážou bakteriální 
lektiny) a měla by je mít tedy i tato linie?  

     

Stanovisko k opravě chyb v práci: 
oprava v textu  NENÍ podmínkou přijetí práce

C. Celkový návrh

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  

Navrhovaná celková klasifikace: výborně
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