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

 A - přiměřené, odpovídají charakteru BP 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 

 A - výborná, bez závažnějších připomínek 

X 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 

X 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 

 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. : 
ad 1 - Rozsah BP a její členění: chybí Úvod, Teoretická část je dle mého názoru přes svůj malý rozsah 

zmatená a nepřehledná. Za příliš stručné (co se týče rozsahu textu) považuji i Výsledky. 
      Experimentální práce je v podstatě založena na metodách optimalizovaných pro nativní 

nitrilasu a také výsledky jsou porovnávány s výsledky získanými pro nativní NitAB v rámci 
diplomové práce I. Hradilové. Tyto výsledky by dle mého názoru měly být přehledně uvedeny 
v úvodní části práce - bez znalosti zmiňované práce je čtenář předkládané práce poněkud 
ztracen, neboť na výsledky kolegyně je v práci neustále odkazováno, ale bez uvedení 
konkrétních dat. 

ad 2 - Odborná správnost: např.: 
 Úvod (str. 9): produkce akrylamidu z akrylnitrilu není reakcí katalyzovanou nitrilasami 
 Kap. 4.4.1. (str. 21): Proteiny při SDS-elektroforéze „separovány dle délky, konformace a 

náboje“; chybí složení vzorkového neredukujícího pufru, pufru pro sedimentační analýzu…  
 Obr. 5 (str. 25), obr. 7 (str. 27) – na ose y asi není přímo absorbance 
 Kap. 5.2. (str.26): Chybí výtěžek vzorku po GPC, zda zakoncentrován…  atd. 
ad 3 - Uvedení použitých literárních a j. zdrojů:  
 Chybí citace u Metod, Výsledků (Mw - chybný údaj?, pI, S20,w)  
ad 5 - Formální a grafická úroveň práce: 
 Zkratky je zvykem uvádět dle abecedy.  
 
B. Obhajoba 
Dotazy k obhajobě  

Pro srovnání vlivu redukujícího a neredukujícího prostředí jste použil „frakci 2“ resp. „frakci 1“ po 
chromatografii na Q-sepharose. Je pravděpodobné, že frakce neměly zcela shodné složení a dle 
obr. 6 (str. 26) se zdá, že ani koncentraci proteinu. Nemohla tato skutečnost ovlivnit výsledky 
získané pomocí GPC, AUC či případně zmiňované srážení proteinu z roztoku? 
 
Na základě čeho při vyhodnocení sedimentační analýzy usuzujete, že vzorek C324S tvoří 
monomer v rovnováze s dimerem? Vysvětlete, proč uvádíte, že je toto ve shodě s výsledky GPC, 
kde tvorba dimeru dle vašich slov nebyla pozorována.  
 

 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
 
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  /  NE   
 
Navrhovaná celková klasifikace 2 
 
Datum vypracování posudku: 31. 3. 2015 
 
 Jméno a příjmení, podpis oponenta :     
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