
Posudek oponenta diplomové práce 
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Název práce: Agregace proteinů býčí semenné plazmy. 
 
 
 
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. : 
 
     Hanuš Boháček ve své práci získal velké množství experimentálních dat, z nichž byly vyvozeny 
zajímavé závěry týkající se různých vlivů agregace proteinů býčí semenné plazmy a purifikovaného 
proteinu PDC-109, mezi které kromě jiného patří i glykosylace.  
     Někdy však interpretace výsledků není zcela jasná, možná díky tomu, že autor prokládá 
výsledky srovnáními s jinými autory, což by se hodilo spíše do diskuze. 
Např. str. 49: Výsledky neprokázaly žádnou signifikantní změnu použitím pufru PBS nebo TBS. 
V následující větě, rozdíl je patrný z obr. 3.2 a 3.11. Nebo str. 50: „To je v souladu s předchozími 
studiemi, nicméně na rozdíl od našeho experimentu se vyskytuje pouze ve formě monomeru“. 
Takže úplně o stejný výsledek se nejedná. Nebo str. 54: „V případě Ca2+ je tato interakce posílena 
již při střední koncentraci, která odpovídá vyšším koncentracím u ostatních iontů v našich 
experimentech“.  Obrázky mají nadstandardní grafickou úroveň, někdy však není jasné, jaký je 
rozdíl např. mezi obrázkem 3.3. s 3.4 a); nebo křivkou PDC-109 EDTA v obr. 3.9 a 3.10. V obr. 
3.12; 3.15 není zřejmé, že EDTA, citrát a TBS slouží jako kontroly. V materiálu chybí podmínky 
centrifugace býčích ejakulátů před lyofilizací. Na str. 36 složení elektrodového pufru dle mého 
názoru není 4x koncentrované, ale 5x koncentrované.  
B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  
1. Hodně jste studoval interakce proteinů a vlivy různých látek na tyto interakce pomocí 

metody ELBA, jaký je princip této metody? Nemohou určité látky, které jste 
studoval, mít negativní vliv na vznik barevného produktu? 

2. Které látky, které jsou zároveň součástí býčí semenné plazmy, se tedy podílejí na 
agregaci BSP a PDC-109? 

3. Odštěpuje akrosin část monomeru, monomeru/dimeru nebo multimerního agregátu? 

 

 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
 
Práci doporučuji  k přijetí k dalšímu řízení:  ANO   
 
Navrhovaná celková klasifikace 
 
Datum vypracování posudku: 22.5.2012 
 
 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS):              RNDr. Veronika Doubnerová, Ph.D. 


