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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 

 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 - uspokojivý, 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 



5. Formální a grafická úroveň práce 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 

 

Předkládaná diplomová práce je po odborné stránce na velmi vysoké úrovni. Uchazeč provedl řadu 

experimentů zahrnující expresi proteas a jejich následnou biochemickou charakterizaci pro 

účely jejich využití v metodě vodík-deuteriové výměny. Získané poznatky vycházející z této 

práce jsou velkým přínosem v  oboru a mohou najít uplatnění jak v základním, tak i 

aplikovaném výzkumu. Práce je přehledně členěná a srozumitelná. Výsledky jsou dobře 

popsány a diskutovány. Ačkoliv je práce velmi pěkná, bohužel se v ní vyskytuje řada překlepů, 

chybí vysvětlení některých zkratek, vyskytují se stylistické neobratnosti (např. 42 N koncových 

aminokyselin) a mnoho použitých chemikálií není uvedeno v seznamu (např. Protein 

Calibration Mix II). Některé citace neodkazují na originální práce. Příkladem je citace číslo 14 

(odkazující na metodu SUPREX). Nesprávná citace vede k nejasnostem využití této metody 

v kontextu práce. V metodách v kapitole 4.1.1 je zásadní chyba v koncentracích přidávaných 

vektorů k buňkám, což považuji za nutné opravit. Také se v některých kapitolách metod 

vyskytují neúplné informace, jako například množství použitého myoglobinu, prostředí, ve 

kterém byl rozpuštěný, dále potom nastavení hodnoty průtoku při plnění kolon, atd. 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1) Proč byla použita gelová chromatografie pro purifikaci proteas jen v případě jejich imobilizace 

na kolonu? Mohou případné kontaminace ovlivnit aktivitní testy?  

 

2) Proč byla sledována závislost aktivity proteas na teptotě jen do 37°C, když jejich teplotní 

optima se pohybují mezi 40-45°C, u některých proteas dokonce až 60°C? 

 

3) Je znám rozdíl v aktivitách nepenthesinu ve stavu označeném jako “Enzym-mezistav” a 

“Aktivovaný enzym”. Bylo toto zohledněno v aktivitních testech? 

 

 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci: opravný list strana 36 (koncentrace produkčních vektorů) 

 opravný lístek/oprava v textu  JE podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

 

 

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

Výborně – velmi dobře 

Datum vypracování posudku: 19.5.2014 

 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): Mgr. Petr Pompach, PhD. 

 


