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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. : 
 
Práce je psána poměrně čtivou formou s občasným výskytem překlepů, nejasných formulací či 
laboratorního slangu. Některé z překlepů, pokud opravdu jde o překlepy, však mohou být podstatné 
pro pozdější zopakování experimentů.   
• Na str. 22 v tab. 2 je uvedeno, že Pfu pufr je 5x koncentrovaný. Do reakční směsi o objemu 50 µl 

bylo však přidáno pouze 5 µl tohoto pufru a ne 10 µl, jak by odpovídalo. 
 
• Na str. 27 je ve složení reakční směsi pro restrikční štěpení plazmidu pUC19 enzymy BamHI a 

HindIII uvedeno přidání 5 µl restrikční endonukleasy BamHI, ale domnívám se, že by tam mělo 
být tohoto enzymu 10x méně. 

 
• Na str. 42 v tabulce 11 si nejsem jistá, zda je správně uvedena jednotka koncentrace DNA  

(ng . ml -1). Výtěžek minipreparace DNA se mi zdá velmi nízký. 
 

Doporučila bych sjednotit psaní názvů enzymů s koncovkou – asa v celé práci, za jednotkami času 
(hod, min) se nepíše tečka.  
 
B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

1) Liší se 5´-UTR oblast pro jednotlivé sestřihové varianty GCPII? Bude detekce této varianty 
pomocí 5´-UTR oblasti specifická? Je tato varianta rovněž využitelná jako marker nádoru 
prostaty? 
 
2) Proč byla sekvence 5´-UTR oblasti pro syntézu rozdělena právě do 8 oligonukleotidů? Je to 
stále ještě ekonomické, když je oligonukleotid 7 takto velmi krátký? Nebylo by výhodnější 
rozdělit sekvenci pouze na 7, byť o málo delších, oligonukleotidů? 
 
3) Až z výsledkové části je patrné, že i do misek s LB-agarem, kam byly vysety buňky po 
transformaci plazmidem, byl přidáván ampicilin jako selekční marker. V jaké koncentraci bylo 
toto antibiotikum používáno? Opravdu se jedná o 0.1 ug/ml? Běžné je používat koncentrace až 
1000 x vyšší.  Proč byla použita takto nízká koncentrace? 
 
4) Jakým způsobem byla přepočtena koncentrace DNA v ng . ml-1 na počet molekul . ul-1?  
 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
 
Práci doporučuji  k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  /  NE   
 
Navrhovaná celková klasifikace:  výborně/velmi dobře 
 
Datum vypracování posudku: 8. 6. 2011 
 
 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): RNDr. Věra Kotrbová, Ph.D. 
 


