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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

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

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. :
Jedná se o velmi pěknou práci,  ze které  je znát  mnoho dobře odvedené práce,  jejíž velmi 
dobrou kvalitu  bohužel kazí  četnější  výskyt  drobných chyb a nepřesností.  Za nejzávažnější 
považuji:

– Uvádění rychlosti centrifugace v otáčkách za minutu bez uvedení typu rotoru/centrifugy
– Neuvedení koncentrace IPTG použité pro indukci exprese na str. 34
– Neuvedení koncentrace primerů a templátové DNA při PCR
– Neuvedení koncentrace vektoru při popisu restrikčního štěpení
– Opakované tvrzení o barvení SDS proteinového gelu pomocí bromfenolové modři
– Nepřehlednost  postupu  vytváření  plazmidu,  kde  je  dle  mého  názoru  potřeba  přidat 

schématické  zobrazení  plazmidu  se  všemi  použitými  zásahovými  místy  restrikčních 
endonukleas  (bez  něj  je  velmi  obtížné  pochopit  smysl  kontrolního  štěpení  pomocí 
NdeI/EcoRV a EcoRI/DraIII)

Z  méně  závažných  mohu  jmenovat  velikost  cytotracheálního  toxinu  na  str.  16  (uvedeno 
91 Da),  zbytečně  časté  používání  výrazů  v  uvozovkách,  zmínění  použití  proteinového 
standardu při agarosové DNA elektroforéze, případně neuvedení výrobce použitých protilátek 
či použité adaptorové DNA.
Domnívám se, že po doplnění zmíněných závažnějších drobností bude mít práce velmi dobrou 
úroveň.

B. Obhajoba

Dotazy k obhajobě 

Na str. 50 se píše: „Na Obr. 5.8 je vidět rozdíl v proteinovém zastoupení v supernatantech bakterií 
pěstovaných ve 30 a 37 °C. Několik proteinových pruhů ve výšce 80 kDa naznačovalo přítomnost 
FHA1-862.“ A dále pak po imunodetekci: „Nicméně, jak je dále znázorněno na Obr. 5.9., str. 51, 
protein FHA1-862 byl sekretován pouze z buněk rostoucích při 30 °C, zatímco supernatant buněk 
rostoucích při 37 °C neobsahoval žádný sekretovaný FHA1-862.“ Co jsou tedy podle Vás proužky 
v dráze se supernatantem z 37 °C?

Jaký marker je použitý na membránách pro imunodetekci, co způsobuje jeho viditelnost?

Jak a kdo připravoval genomovou DNA?

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: velmi dobře

Datum vypracování posudku: 3. června 2013

Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): Daniel Kavan


