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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 

 A - výborná, bez závažnějších připomínek 

X 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 - uspkojivá, s ojedinělýmmi většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 



 
Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 
 
2. Odborná správnost – str. 27, sekce 4.3 …a přidalo se 10uL směsi na přípravu cDNA… - není 

specifikováno o jakou směs se jedná. Str. 27, sekce 4.4 …Reakční směs obsahovala 2uL (10 
ug/uL) templátu… - co je templátem?. Str. 32, sekce 5.1 - …optimalizována doba nasedání 
primerů na 45°C… tab 5.1 + popis restrikčních štěpení – není jasné kde se vezme druhé 
zásahové místo EcoRI – bylo by vhodné u tabulky zmínit, že HindIII a Nde I byly zaneseny 
přes primery a EcoRI se vyskytuje přímo v inzertu 

 
4. Jazyk práce  + 5. Formální a grafická úroveň práce 
Např.  str. 32, sekce 5.1 - …Po druhé byla použita DeepVent…(Při druhé, V druhé…). Str. 33, 

popis obr 5.1 – vzorky slezin z různých míst pro receptor (z jakých míst – odběr sleziny, míst 
na slezině…??). str. 39, expresy. str. 7 – vysjoká afinita I; str. 21 – podtržené USA (?); str. 29, 
sekce 4.7.2 –“legace”. Začátek sekce 5.1 je doslovným opisem 4.1.1 

 
 
B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

Při PCR byla vybrána teplota 48°C pro nasedání primerů – podle čeho byla vybrána? 
 
Při transformaci byl prováděn teplotní šok, je to to jediné co je potřeba aby bakterie přijala vektor? 
 
Proč jsou kompetentní buňky “komeptentní” – co to znamená? 
 
K selekci klonů obsahujících požadovaný vektor byla využita metoda blue-white screening, jaký je 
princip? Proč jsou kolonie bíle či modré? 
 
Proč byly pro PCR využívány dvě odlišné polymerázy? Jaké jsou jejich odlišnosti? Jde pouze o 
zmiňovanou náročnost na reakci? Mimochodem v čem ta náročnost spočívá? 

 
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 
 
Datum vypracování posudku: 3.9.2010 
 
 Jméno a příjmení, podpis oponenta : Petr Man 


