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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 

 

1. Rozsah DP a její členění 

 A - přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí 

X 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 

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.: 

 

Práce je napsána čtivě a srozumitelně, v obvyklém členění, bez problémů jak z hlediska odborné 

správnosti, tak formální úrovně zpracování práce, rovněž počet citací je vysoký a jsou dobře 

formálně zpracovány. 

Jedinou výtku si nemohu odpustit k rozsahu práce, který spíše než diplomovou práci připomíná již 

práci disertační. Dobře zpracovaný úvod na 23 stranách je v pořádku, ovšem metodická část o 25 

stranách by snesla výrazné zestručnění, pokud by autorka nepopisovala všechny experimenty de 

novo, ale pro řadu navzájem velmi podobných pokusů zavedla obecný popis a následně jen např. 

formou tabulky uvedla rozdílné parametry. Analogicky by šlo postupovat i při popisu některých 

obrázků, kdy popisek ve snaze o úplnost zabírá celou stranu (např. obr. 32, str. 80) a přitom ve 

skutečnosti sestává z výčtu komponent reakčních pufrů, z nichž většina je stále stejná a liší se jen 

některé parametry - čtenář je tak nucen je pečlivě hledat a celkově je to málo srozumitelné. 

Naopak velice kladně lze hodnotit celkový rozsah výsledků práce (25 stran) - rekombinantní 

přípravu dvou proteinů, zavedení a dobré zvládnutí nové metody detekce fosforylovaných proteinů 

a detailní kinetickou charakterizaci připravených enzymů, což se promítlo i do velmi zdařilé a 

rozsáhlé diskuze (9 stran). Jedinou nejasností je prohození označení způsobů exprese AfGcHK mezi 

textem na str. 65 a textem na str. 66 a tab. 2 na str. 67 (z A se stane C, atd.), a dále nepříliš vhodný 

způsob proložení exp. bodů křivkami v některých obrázcích, kdy se proložené křivky naměřeným 

bodům ani neblíží (obr. 27, str. 75; obr. 29, str. 77 a obr. 31, str. 78). 

 

B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

1) Vámi studované fosforylační reakce vykazovaly teplotní optimum okolo 20°C, při teplotě 37°C 

již byla aktivita enzymů výrazně nižší. Odpovídá toto zjištění teplotním nárokům výchozího 

organismu, bakterií Anaeromyxobacter? 

 

2) Autofosforylační reakce AfGcHK s ATP vykazuje velmi rychlou kinetiku (obr. 22, str. 72). 

Neuvažovala jste např. o snížení konc. ATP či změně jiných parametrů, aby pozorovaná kinetika 

byla o něco pomalejší a později získané výsledky méně náchylné na nepřesnosti v dodržení 

inkubačního času reakce - mnohdy 1 min či i jen 30 s? 

 

3) V diskuzi na str. 107 zmiňujete že “je možné se domnívat, že ATP (nikoliv však ATP
A
) 

nějakým způsobem potlačuje defosforylaci RR proteinu” - můžete uvést, jakým způsobem k tomu 

pravděpodobně dochází? Jak je vůbec možné, že by nehydrolyzovatelný analog ATP, v práci 

označovaný zkratkou ATP
A
, mohl ovlivňovat fosforylaci studovaných enzymů? A proč je vlastně 

zajímavé jejich vzájemnou regulaci a její kinetiku studovat takto detailně? 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

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

 

C. Celkový návrh 
 

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

 

Datum vypracování posudku: 29. 5. 2014 
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