
Posudek školitele bakalářské práce 
 
 
Jméno a příjmení uchazeče/ky :  Květoslava Křížková 
 
Název práce: Příprava a charakterizace GlnB22-insulinu, mutantu přirozeně se vyskytujícího 
u diabetických pacientů 
 
Hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte známkou ve standardní stupnici 1 až 4) 
 
1. Samostatnost uchazeče/ky 
 

Ve fázi zpřesňování tématu práce 1 
Při práci s literaturou a databázemi 1 
Během zpracování zadaného tématu 1 
Při sepisování práce 1 

 
2. Komunikativnost, schopnost spolupráce 

1
3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazeče/ky 

1
4. Spolehlivost a plnění zadaných úkolů 

1
 
Případný slovní komentář k výše uvedeným bodům: 
Květa Křížková vypracovala svoji bakalářskou práci v Ústavu organické chemie a biochemie AV 
ČR ve skupině Jiřího Jiráčka, kde máme bohaté zkušenosti s přípravou různorodých analogů 
insulinu. Přesto se Květa musela vyrovnat s obtížnou přípravou analogu, respektive jeho nízkým 
výtěžkem, který je daný strukturní záměnou v řetězci B insulinu. To nás nutilo několikrát opakovat 
zásadní rekombinační krok a pro Květu to znamenalo trávit v laboratoři dlouhé hodiny purifikací a 
přípravou řetězců insulinu, aby mohla získat dostatečné množství materiálu. V obou biologických 
testech Květa prokázala svoji šikovnost, a to i v manipulaci s myšmi, u kterých stresový faktor, jak 
u experimentátora, tak i u myší hraje významnou roli. Vlastní práci Květa sepisovala samostatně, 
prokázala znalost literatury a schopnost vědecky se vyjadřovat. Celkově musím práci Květy 
hodnotit jednoznačně pozitivně pro její snahu, samostatnost, spolehlivost a zajímavé výsledky. 
Jakákoliv spolupráce s katedrou biochemie PřF UK byla bez problémů. Jako výslednou známku 
navrhujeme s paní profesorkou Stiborovou za 1 (výborně).   
 
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: 5.6.2012 
 
 Jméno a příjmení, podpis školitele (SIS) : RNDr.Lenka Žáková, PhD. 
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