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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 

 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 - 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. : 
 

Přípomínka k bodu č. 3 “Uvedení použitých literárních a j. zdrojů“, obecně bych doporučila při  
zpracování úvodu využívat méně „učebnic“ a více originálních publikací, a když už, tak u zdroje jako jsou 
Albertsovy  „Základy buněčné biologie“ nebo „Lodishova“ „Molecular Cell Biology“, bych doporučila 
uvádět kapitoly, ze které byla daná pasáž použita. 

 
Nezvyklý styl zpracování kapitol v sekci Materiál a metody, především kapitola 3.1 Použitý materiál a 

chemikálie, která je tímto způsobem dosti nepřehledná.  
 
Sídlo firmy Sigma Aldrich je v USA. (uvedeno Praha, ČR) 
 
Dost často popisky obrázků na další straně, což znepříjemňuje orientaci v daném obrázku. 

 
 
B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

1) V práci se zmiňujete o tzv. PNA- peptidové nukleové kyselině, mohla byste mi o ní řici 
něco bližšího? 

2) Také zde používáte ionofor calcimycin (A23187) mohla byste mi říct, o jakou látku se 
jedná a jaký je její původ? 

3) Na str. 57 píšete o úspěšné správné inkorporaci ionoforu do membrány, proto by mě 
zajímalo, jestli jste nějakým způsobem tuto inkorporaci ověřovali. 

4) Zajímalo by mě, proč u voltametrických stanovení jsou u různých grafů použité různé 
rozsahy jednotek napětí?  

      Např. obrázek 26 (str. 58) končí hodnotou +50 mV, obrázek 27 (str. 58) –500 mV 
na obrázku 29 je osa opačně (od 0 do minusu, narozíl od ostatních, které jsou od      
mínusových hodnot k 0), obrázek 33 (str. 65) končí hodnotou 0 mV, obrázky 40, 42 a 44 
končí hodnotou –50 mV. 

 

 
 
 
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 
 
Datum vypracování posudku: 23.8.2012 
 
Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS):  
                                                                              RNDr. Michaela Moserová, Ph.D.  


