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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 

X A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

 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 napsána srozumitelně, dobře graficky zpracována a i po formální stránce splňuje všechny 

nároky na bakalářskou práci. V textu jsem nenašel prakticky žádné překlepy či chyby, opravný 

lístek není nutný. Jedinou drobnou výtku mám k jazyku práce, a to proto, že autorka se přeci jen 

nevyhnula používání některých termínů laboratorního slangu, které sice důsledně dává do 

uvozovek, přesto by v řadě případů mohly být snadno a bezbolestně nahrazeny českým 

ekvivalentem, např. str. 44: “insertován” = vložen, str. 35 “osekvenovaná” = sekvenovaná, dále 

průběžně “colony PCR” = PCR z kolonií, “His tag” = histidinová kotva, “heat shock” = tepelný 

šok, apod. Ve výsledkové části také nikde nejsou uvedeny očekávané délky pozorovaných DNA 

fragmentů a byť Vaše gely jsou velice přesvědčivé, čtenář je tak trochu odsouzen k slepé důvěře, že 

to tak “asi mělo vyjít”. Tato drobná zaškobrtnutí ovšem nijak významně nesnižují celkovou kvalitu 

práce, v níž byly získány hezké vstupní výsledky pro (jak předpokládám) budoucí diplomový 

projekt autorky práce. 

 

 

B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

1. Mohla byste vysvětlit, jakým způsobem IPTG indukuje expresi proteinů? Jaká koncentrace 

IPTG byla k tomuto účelu ve Vaší práci použita? 

 

2. Mohla byste více přiblížit, co je to tzv. “leakage exprese”, kterou ve Vaší práci využíváte? 

 

3. Je známo, zda se v proteinu SUG1 vyskytují disulfidické můstky? Očekáváte, že se Vámi 

rekombinantně produkovaný SUG1 bude nacházet v nativní formě v rozpustné frakci či v 

denaturované formě jako inkluzní tělíska, která bude třeba renaturovat? Souvisí s těmito úvahami 

nějak i volba GST-kotvy jako fúzního partnera, zvláště v kombinaci s použitým kmenem E. coli 

BL21 Rosetta? 

 

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: 1 

 

Datum vypracování posudku: 3. 9. 2012 

 

Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D. 


