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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 
 
1. Rozsah DP a její členění 

x A - přiměřené, odpovídají charakteru DP 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 

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: 
 Diplomová práce studentky Anny Povalové je dle mého názoru velmi kvalitní. Obsahuje velké 
množství výsledků, nemá zásadní nedostatky a ukazuje, že se studentka během svého výzkumu seznámila se 
širokou škálou metod. Teoretický úvod je napsán pěkně a výstižně. 
 K práci mám pouze několik následujících připomínek a doporučení:  
 V práci se občas vyskytují neadekvátní vyjádření – např.: koncentrace se rozředí (str. 13), eluce byla 
zabezpečena roztokem (str. 27), vrchol s retenčním časem ... byl ručně „kolektován“ (str. 38), „nanášky“ do 
komůrek gelu (str. 52), „balení“  molekuly (str. 59). Autorka si je v některých případech vědoma použití 
laboratorní hantýrky napsáním těchto slov v uvozovkách, většina se ovšem dala nahradit formálními výrazy. 
Další jazykovou nesrovnalostí je chybné skloňování číslovky tři - spisovně by ve druhém pádě mělo být tří a 
ne třech (str. 4 a 10). 
 Nestrukturovaný seznam použitého materiálu a přístrojů je poněkud nepřehledný. 
 V kapitole 4.5.1 chybí uvedení jednotek u popisovaného ředění: řádově 10-5 (str. 28), řádově 10-5 až 
10-11 (str. 29).  

Zkratky cpm a Ci/mmol ve vyjádření koncentrace/aktivity radioaktivně značeného insulinu nejsou 
zahrnuty do seznamu zkratek. Domnívám se, že nejsou všeobecně známé a měly být vysvětleny.  
 V diplomové práci bych preferovala rozepsání metody stanovení koncentrace proteinů do samostatné 
podkapitoly tak, jak byla skutečně studentkou prováděna, neuvádět pouze odkaz na literaturu. Navíc správně 
by měla být použitá metoda nazvána „podle Bradfordové“, protože ji vynalezla žena. 
 V popiscích obrázků 20 a 21 by bylo pro větší srozumitelnost grafů vhodné přiřadit zkratku HI         
k lidskému insulinu.  
 Odkazy na citovanou literaturu jsou často neobvykle umístěny uprostřed vět, u několika informací 
nejsou odkazy na literaturu uvedeny vůbec. V druhém odstavci na straně 12 není jasné, zda citace chybí 
úplně (!), nebo jsou zdrojem všech informací citace 14 a 15 uvedené uprostřed páté věty. Citace 
pravděpodobně chybí i u tabulky 1 na straně 15; předpokládám, že uvedené hodnoty již byly publikovány.   
 
 
B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

1. K čemu slouží všechny složky vazebného pufru používaného pro vazebné testy ligandů s insulinovým 
receptorem (kap. 4.5.1)? Jak se na jeho poměrně komplikované složení přišlo? 

 
2. Proč je v chromatogramech pořízených při semipreparativní RP-HPLC (obr. 11) na ose y napětí? 
 
3. Bylo u vazebných testů analogů insulinu s insulinovými receptory provedeno statistické vyhodnocení 

na testování významnosti rozdílů ve vazebné afinitě jednotlivých analogů vůči insulinu? Dá se zjištěný 
rozdíl vazebné afinity analogu A21-T-P-A-K-S-E27-insulinu k receptoru IR-B (53,2% vzhledem 
k vazebné afinitě lidského insulinu) považovat za signifikantní? 

 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
  
 opravný lístek/oprava v textu  JE / NENÍ  podmínkou přijetí práce 
 
 
C. Celkový návrh 
 
Navrhovaná celková klasifikace: výborně 
 
 Datum vypracování posudku: 19. května 2015 
 
 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): RNDr. Helena Dračínská, Ph.D. 


