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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

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

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 - 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. :

Předložená  diplomová  práce  je  klasickým  zástupcem  experimentálně  náročné  práce,  které 
bohužel velmi škodí její forma, kdy je i ve finální verzi poměrně dost drobných chyb a nepřesností 
spadajících do každého z hodnocených kritérií.

V teoretickém úvodu a částečně i v dalších kapitolách je místy nelogické členění podkapitol 
(3.2.2  MS  Analýza;  3.2.2.1  Hmotnostní  spektrometrie;  3.2.2.2  Ionizace  MALDI;  3.2.3 
Cyklotronová rezonance s využitím FT; 3.2.3.1 Ionizace ESI)

Metody jsou v práci popsány jako výpis z laboratorního deníku, což má za následek mimo jiné 
opakování  popisu  metod  jen  s  drobnými  změnami,  případně  časté  odvolávání  na  předcházející 
kapitoly. 

V citacích je trochu nepořádek (viz např. citace 11 a 32) a často je použitá citace obecné práce 
(např.  disertační)  na  několika  místech,  místo  vyhledání  původní  práce  (např.  algoritmus  Links 
citován z diplomové práce M. Rosůlka).

Tyto i další nezmíněné nedostatky nijak nesnižují kvalitu a kvantitu odvedené práce, ovšem 
vzhledem k nim bohužel nelze navrhnout hodnocení práce jako výborné.

B. Obhajoba

Dotazy k obhajobě 

Uvádíte,  že při  práci  bylo  dosaženo 50% míry inkorporace  fotomethioninu do produkovaného 
proteinu.  Byla  tato  účinnost  maximální  možná,  nebo  byla  vyhodnocena  jako  nejvhodnější  se 
snahou dosáhnout právě takové? Jak se do proteinu dostal normální methionin?

Proč nebyla data z MALDI-TOF vyhodnocena stejnou softwarovou sadou, jako data z LC-MS? 

Jakým  způsobem  váže  fotomethionin  po  fotoaktivaci  svého  partnera?  Je  nějaký  obecný 
mechanismus, nebo je jich více?

Jak byly měřeny OD uvedené v tab. 7-9a? Opravdu se OD po třech a devatenácti hodinách lišily 
tak málo?

Při zjišťování míry inkorporace jste hledali rozdíly hmot 19,972, což odpovídá rozdílu hmot Met – 
foto-Met po terminaci. Kdy během analýzy došlo k fotoreakci?

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: velmi dobře

Datum vypracování posudku: 31. května 2016
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