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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 

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.: 

 

Diplomová práce Bc. Vladimíra Zimy je sepsána srozumitelně, přesto se v ní občas vyskytují 

drobné stylistické neobratnosti, proto v tomto ohledu hodnotím stupněm B, v ostatních ohledech 

práci nelze nic vytknout, obsahuje řadu zajímavých výsledků a plně ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

1) Vývoj C. elegans je vlivem RNAi genu R03E1.2 zastaven v larválním stádiu L1 přibližně 

po dobu 5 dnů a po této době jsou přeživší larvy schopny se vyvinout do dospělosti a mít 

zdravé potomky (str. 56). Souvisí doba 5 dnů čistě s dozníváním účinků RNAi, anebo je 

zpomalení vývoje larvy spíše jen důsledkem absence produktu genu R03E1.2 v raných 

fázích vývoje jedince? Jak dlouho účinek RNAi trvá? 

2) Nejvyšší míra exprese genu R03E1.2 byla detekována v larválním stádiu L2 (str. 46). Je 

možné, že by produkt genu R03E1.2 byl nezbytný pro přechod ze stádia L1 do L2 a proto 

při RNAi umlčení exprese tohoto genu byl vývoj larev zablokován ve stádiu L1? 

3) Jaký má význam přídavek glykogenu během srážení DNA ethanolem v prostředí octanu 

sodného (str. 33)? 

 

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: 24. 5. 2012 

 

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

 


