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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 

 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.: Romana Petermannová si osvojila opravdu širokou 

škálu metod a dokázala jak připravit expresní vektory pro konstrukty PIN1a a PIN1b, tak 
připravit samotný protein PIN1 pomocí rekombinantní exprese.  

Práce obsahuje minimum překlepů, avšak v některých větách je použit anglický slovosled, který 
ztěžuje porozumění českého textu, např. str. 16 „sekvence PIN1 pod kontrolou estradiolem 
indukovaného promotoru“, raději pod kontrolou promotoru indukovaného estradiolem apod.  

V seznamu použitých protilátek bych doporučovala uvedení, o jakou protilátku se jedná v češtině, 
z komerčních názvů to ne vždy vyplývá, navíc se mohou tyto názvy změnit (např. Alexa Fluor 
488...), komerční název v uvozovkách je v pořádku.  

Nevím, zda je vhodné vzhledem k velkému množství použitých roztoků a médií uvádět jejich 
složení ve zvláštní kapitole,  navíc u některých pufrů chybí uvedení druhé složky, kterou bylo 
pH upravováno.  

V obr. 3 ani seznamu zkratek nejsou vysvětleny použité červeně zvýrazněné zkratky (např. 
TAA1/TAR, YUCCA, FLOOZY atd.). V obr. 5 se neshoduje legenda uvnitř a pod obrázkem, 
zřejmě mělo být „žlutě pak aminokyseliny neměnné ve všech dlouhých PIN proteinech“.  

Názvy kapitol ve výsledkové části by se podle mého názoru neměly shodovat s názvy kapitol 
metod, ale čtenář by se měl již konkrétně dozvědět, k čemu byly metody využity, případně, 
jakých výsledků bylo dosaženo.  

To jsou však všechno pouze drobné připomínky,  rozsah technik a znalostí, které si Romana 
Petermannová během vypracování BP osvojila je úctyhodný, proto předkládanou BP 
doporučuji k obhajobě. 

 
 
B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

1. Původně bylo vaším cílem připravit také hydrofilní smyčku PIN1 (protein PIN1b), 
k jakému účelu by byl protein PIN1b využit? Nejedná se o nedílnou součást funkčního 
transportéru? 

2. Jak probíhá proces cyklení proteinu PIN mezi plasmatickou membránou a endosomálními 
kompartmenty, o kterém se zmiňujete na str. 11? Myslíte si, že i vámi připravený 
rekombinantní protein by mohl mít tuto funkci? 

3. Neuvažovala jste někdy o využití rostlinné buňky jako pozitivní kontroly pro 
imunofluorescenci a test akumulace auxinu? 

 

 
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   
 
Navrhovaná celková klasifikace: výborně 
 
Datum vypracování posudku: 10. 9. 2013 
 
 Jméno a příjmení, podpis oponenta: RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D. 


