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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 

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 

X A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

 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.: 
 
Práce je napsána srozumitelně, dobře graficky zpracována a i po formální stránce splňuje všechny 
nároky na bakalářskou práci. V textu se vyskytuje pouze malé množství překlepů či chyb, např. 
terciální struktura (str. 25, popisek obr. 8); pentametr, hexametr (str. 27, popisek obr. 10); IPTG 
chybějící v seznamu zkratek či na str. 41 popis obr. 16 v textu práce, který nesouhlasí s popiskem a 
obsahem obr. 16 - v textu je chybně uveden obsah drah a zde uvedená dráha č. 9 v obr. 16 zcela 
chybí. Také některé popisné pasáže v metodách vysvětlující celkový experimentální postup by spíše 
patřily do výsledkové části. Tato drobná zaškobrtnutí ovšem nijak významně nesnižují celkovou 
kvalitu práce, v níž byly získány hezké vstupní výsledky pro, jak předpokládám, budoucí 
diplomový projekt autora práce. 
 
 
B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

1. Na obr. 17, str. 42 je patrné, že absorbance elučního vrcholu proteinu překročila mez cilivosti 
detektoru spektrofotometru. Mohla být k detekci použita jiná vlnová délka (např. 254 nm filtr) či 
kratší průtoková cela, aby tomu bylo zabráněno? Případně, mohl být pro lepší separaci a 
pozvolnější eluci proteinů z kolony zvolen jemnější gradient? V práci totiž neuvádíte 
průtokovou rychlost, pouze délku trvání gradientu 90 min při rozpětí 0-40% pufru B. Šlo by 
vyjádřit délku gradientu jako tzv. CV, z angl. column volume, tedy počet násobků objemu 
kolony, kterým odpovídal celkový objem mobilní fáze použitý během vašeho gradientu? 

 
2. Bodová mutace Y169A měla na vazbu inhibitoru CAI poměrně malý vliv, hodnota disociační 

konstanty se zvýšila pouze 2,6-krát, což je vlastně dobře - daný inhibitor by se vázal i na tohoto 
mutanta CA proteinu viru HIV. Proč byla zvolena právě tato mutace? Je již známo, že by se 
vyskytovala v genomu viru přirozeně? Případně, je tato mutace fyziologicky relevantní, tzn. 
mohl by se takto mutovaný virus množit? Anebo bylo cílem pouze přerušit π-π interakci Y169 s 
Y10 z CAI peptidu a sledovat tak její vliv na celkovou vazbu CAI? Plánujete takto mutovat a 
charakterizovat i ostatní aminokyseliny z hydrofobní vazebné oblasti kapsidového proteinu? 

 
3. Plánujete provést analogickou ITC analýzu termodynamických parametrů vazby také pro 

inhibitory NYAD-1 a NYAD-13? 

 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu NENÍ podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
 
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO 
 
Navrhovaná celková klasifikace: výborně 
 
Datum vypracování posudku: 5. 6. 2013 
 
Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D. 


