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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 

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 

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 

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. : 

 Předkládaná práce splňuje nároky kladené jak na rozsah, tak na formální zpracování práce. 

Zároveň je napsána bez pravopisných chyb a teoretický úvod podává dostačující výklad k celé 

problematice. Získané plasmidy jistě poslouží jako základ pro vypracování práce diplomové.  

  

 K předložené práci mám následující přípomínky: 

 - nejsou přítomny mapy plasmidů; postačovaly by i slovní popisy plasmidů obsahující 

informace o resistenci vůči antibiotiku, promotorech a dalších plasmidových částech. 

Nepřítomnost těchto informací vede k obtížnějšímu pochopení postupu klonování. 

 - v kapitole “Výsledky” je popisována práce s plasmidem pTW5, který ale není uveden v 

přehledu plasmidů v metodách  

 - v kapitole 5.2. na straně 39 je popsána práce s plasmidem pTT28_C1 vycházejícím z práce  

Mgr. Petry Celadové. Není ale uvedena citace na tuto práci. 

 - v seznamu zkratek chybí vysvětlení zkratky SEAP a WPRE. 

  

 Požaduji proto opravný lístek s doplněním popsaných nedostatků  

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

 

1) Na straně 9 zmiňujete, že lidský interleukin 2 obsahuje jedno glykosylovatelné místo. Dále 

uvádíte, že tato glykosylace je heterogenní. Můžete vysvětlit, co tento pojem znamená? 

 

2) V rámci bakalářské práce jste pracoval s plasmidy nesoucími sekreční signál nazvaný SecSig. 

Můžete říci, z jakého organismu pochází? 

 

3) V metodách uvádíte, že po štěpení plasmidů endonukleasami jste tyto enzymy, pokud to bylo 

možné, tepelně deaktivoval. Můžete sdělit, proč jste takto postupoval a jak by se neprovedení 

deaktivace mohlo projevit na Vašich vzorcích? 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu  JE  podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO   

 

Navrhovaná celková klasifikace: 

 

Datum vypracování posudku: 2.9.2013 

 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS):   Mgr. Jan Milichovský 

 


