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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 

 A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

x 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. : 

 

 Bakalářská práce je zpracována kvalitně. Text je srozumitelný, čtivý a odborně správný. 

Bohužel se v práci nachází několik stylistických, gramatických i formálních chyb a také chybí 

vysvětlení některých zkratek (např. XRE; PPRE). Výtkou také mohou být chybějící vysvětlivky 

uvedených symbolů ve výsledcích u Obrázku 7 ("Alignment" potkaního CYP1A1 a 1A2), což činí 

výsledek/obrázek méně pochopitelný. Uchazečka také vychází z dostatku literárních zdrojů, avšak 

v několika případech zdroje chybí (zejména v metodické části) či uchazečka neuvádí primární 

zdroje a pouze na informace odkazuje v jiném článku (např. objev CYP; objevení imunoglobulinů; 

uvedení induktorů CYP 1A1 ze zdroje pojednávající o CYP 1A2). Nicméně je bakalářská práce 

napsána jasně a srozumitelně. 

 

 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

 V metodické části zcela chybí popis imunizace zvířat. Bylo k imunizaci použito nějaké 

adjuvans, jaká koncentrace peptidu byla aplikována a jak vypadal časový plán imunizace 

slepic? 

 

 Proč byl použit dimethylsulfoxid k rozpuštění peptidu 1A1a? 

 

 Jak byl stanoven empirický faktor ve vzorci pro výpočet koncentrace izolovaných 

protilátek? 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ  (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

Velmi dobře 

 

Navrhovaná celková klasifikace (výborně, velmi dobře, dobře, neprospěl) 

 

Datum vypracování posudku: 1.6.2015 
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