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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

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

× 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

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

× 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

× 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.:

1) Pěkná práce obsahující všechny náležitosti bez zbytečných zdlouhavých pasáží.
2) Občasný výskyt chyb a nejasností, jako např.:

- pH optimum nitrilasy z R. rhodochrous J1 v tabulce 1 (76)
- neuvedení zkratek chromatografií (IC, AC a GC) v seznamu zkratek
- v textu zmiňované frakce z chromatografií nejsou nikde konkrétně zvýrazněny

3) Bez připomínek
4)  Občasné  chyby  jsou  většinou  drobné  a  neruší  vnímání  textu  (barvící  roztok).  Z  rušivějších 

zmíním snad jen „isoformy..., jenž mohou” (str. 11) a neúplný nadpis kapitoly 4.4 (str. 24)
5) Nehezké popisky SDS gelů a celkově velmi nepovedený obrázek 6 bohužel kazí dojem z jinak 

velmi pěkně vyvedené práce

B. Obhajoba

Dotazy k obhajobě 

Co znamená „(DE3)“ (uvedeno pouze v kapitole 3.4.)  v označení bakteriálního kmene?

Co znamená „16/10“ v označení anexové kolony? Jakou má kolona přibližně kapacitu?

Proč byly při GF neredukované a redukované formy použity jiné pufry (lišící se jen v pH, pufrační 
složce a přítomnosti NaN3)?

Proč byly prováděny zvlášť experimenty v redukujícím a neredukujícím prostředí?

Co bylo cílem výzkumu pomocí Ramanovy spektroskopie a hmotnostní spektrometrie?

V diskusi několikrát  zmiňujete nestálost proteinů a silné tendence k agregaci (nízká enzymová 
aktivita,  nemožnost  provést  spektroskopické  a  spektrometrické  experimenty),  na  druhé  straně 
očekáváte po téměř dvou měsících tvorbu krystalů z materiálu, kde byla výchozí koncentrace přes 
10mg/ml, není v tom rozpor?

Stanovisko k opravě chyb v práci: 
opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce

C. Celkový návrh

Navrhovaná celková klasifikace: velmi dobře

Datum vypracování posudku: 20. května 2014
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