
Posudek oponenta bakalářské práce 
 
Jméno a příjmení uchazeče/ky :  Věra Křížová 
 
Název práce: PŘÍPRAVA A CHARAKTERIZACE BAKTERIÁLNÍHO PROTEINU YddV 
(GLOBIN OBSAHUJÍCÍ KYSLÍKOVÝ SENZOR S DIGUANYLÁT CYKLASOVOU 
AKTIVITOU) 
 
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 

 B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 
názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

X 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 

 B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

X 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. : 
Předkládaná práce se týká přípravy rekombinantní formy části hemoproteinu YddV. Cílem byla 
produkce dostatečného množství plazmidu kódujícího daný protein a následná transformace baktérií 
spojená s ověřením inducibilní proteinové produkce. Členění i rozsah práce jsou zcela dostatečné, 
teoretický úvod je poměrně obsáhlý a až na drobné výjimky je napsán srozumitelně. Práce však 
vykazuje formální nedostatky, výjimečné nejsou ani překlepy či nevhodné stylistické formulace: 
Str. 4 - v seznamu zkratek je detailně rozváděno složení roztoku (NEB pufr) 
Str. 18 - “který se nachází v nejen retikulocytech”   
Str. 29-31 - použité přístroje jsou uvedeny bez názvu výrobce a země původu, u centrifug navíc 
chybí uvedení rotorů (tyto nejsou bohužel ani dále zmiňovány v textu, ačkoliv pro popis podmínek 
centrifugace je používán počet otáček za minutu). 
U citací je často ponechána zkratka “cit.” (její používání by sice nebylo zcela konvenční, rušivě ale 
působí hlavně nejednotnost psaní citací) 
U odkazů na obrázky není uvedena stránka, pokud je obrázek na jiné straně 
Objevují se odkazy na jakási spektrální měření, ale není jasné jakou metodou (str. 17, 19) 
Ačkoliv je uveden detailní seznam zkratek zahrnující i základní jednotky soustavy SI, jsou v textu 
zkratky, které se buď do seznamu nedostaly nebo nejsou vysvětleny při svém prvním výskytu (str. 
15 a 23 CooA, Str. 37 BIS) 
Zcela zásadním problémem je však prezentace získaných výsledků a závěry z nich vyvozované. V 
metodické části je popsána dvojice restriktáz  XhoI a BamHI , avšak v na Obr. 7, Str. 33 jsou 
zvýrazněna místa pro NdeI a BamHI. Ve výsledkové části jsou pak používány restriktázy EcoRI a   
NdeI (prvně jmenované má tři zásahová místa uvnitř inzertu, nicméně na gelu je očekáván fragment 
o délce odpovídající štěpení pomocí NdeI a BamHI). Bohužel, daný gel přeputoval, tudíž fragmenty 
pod 1000bp nejsou na gelu přítomny. Z toho důvodu není možné prohlásit, že daný plazmid 
obsahoval požadovaný inzert.  Dále se domnívám, že není možné prohlásit expresi proteinu za 
úspěšnou na základě Obr. 11, Str. 45. Pokud je úroveň exprese velmi slabá, je nutné takovéto 
tvrzení podpořit jiným důkazem. 
 
B. Obhajoba 

Dotazy k obhajobě  

V práci využíváte restrikční endonukleázy. Pro vnesení fragmentu do vektoru byla použita dvojice 
restriktáz, což zároveň zajistilo správnou orientaci inzertu. Pokud by byla používána pouze jedna, 
jak by bylo možné ověřit orientaci inzertu ve vektoru? 
 
Obr. 11 na str. 45 má ukazovat rozdíly v proteinovém profilu buněk E. coli pokud je a není 
indukována produkce vámi požadovaného proteinu. U drah 4 a 5 by bylo možné jakýsi rozdíl 
zpozorovat, mezi drahami 2 a 3 však ne. Existují nějaké jiné způsoby jak ověřit že se protein 
produkoval, byť v malém množství? 
 
Proč je při produkci proteinu v E. coli současně s induktorem (IPTG) přidávána i aminolevulová 
kyselina? 
 
Proč je sledováno množství získaných buněk? Jedná se o množství v suchém stavu nebo je 
udávána hmotnost včetně vody? 

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   2 - 3 
Datum vypracování posudku:   2.6.2012 
Jméno a příjmení, podpis oponenta :   Petr Man  


