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

 

1. Rozsah BP a její členění 

X A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické nebo 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 jiných zdrojů 

 A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

 B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejména v umístění odkazů, či 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, eventuelně 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 či pravopisných chyb 

 B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické nebo pravopisné chyby 

 C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické nebo pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují 

obtížně srozumitelné či 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.: 

 

Bakalářská práce Jana Belzy je napsána srozumitelně, v obvyklém členění, dobře graficky 

zpracována a po odborné stránce splňuje všechny nároky na bakalářskou práci. Počet citací je na 

bakalářskou práci poměrně vysoký – 60, avšak autor práce s nimi nakládá poměrně nestandardním 

způsobem, kdy první v textu uvedená citace má číslo 13, naopak s citací 1 se čtenář po napínavém 

čekání setká až na straně 16 v popisku obr. 5, přičemž v okolním textu se již vyskytují citace přes 

30, ani do tohoto bodu však není číslování v textu přísně vzestupné. Rovněž v seznamu citací budí 

pozornost nápadně velký text a anglické slůvko „and“ dojem, jako by byl celý seznam citací 

odněkud přejat a autor se pak nenamáhal ho přeuspořádat tak, jak se citace objevují v textu práce. V 

textu práce se jinak nevyskytují překlepy a až na výraz „tagu“ ani výrazy laboratorního slangu. 

Drobnou výtku mám k výsledkové části, kde bych uvítal srozumitelnější popis všech variant 

provedených imunodetekcí a jejich kontrol, např. z obr. 14, dráhy 9 podle informací uvedených 

v textu na str. 47 dole ani v popisku obrázku podle mého názoru nevyplývá, že se jedná o 

nespecifickou vazbu. Celkově je to však kvalitní práce, kterou doporučuji k obhajobě. 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1) Můžete lépe vysvětlit kontrolní experimenty z obr. 14, str. 46 a upřesnit, proč se na jejich 

základě domníváte, že pozorujete nespecifickou vazbu C-Myc-Ddi2 na použitou afinitní 

matrici? 

2) Co znamenají tučně zvýrazněné proteiny v tabulce 3, str. 44? Je pro některý z dalších 

proteinů v tabulce 3 rovněž vysoce pravděpodobné, že specificky interaguje s Ddi2 a 

hodláte to nějak prokázat? 

3) MS experimenty byly provedeny jako biologické a technické triplikáty. Jakým způsobem 

se to promítlo do vyhodnocení získaných dat prezentovaných na obr. 12, str. 43? Popište 

prosím, jak přesně bylo provedeno statistické vyhodnocení těchto dat a jak jste dospěl 

k obrázku 12. 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

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

 

C. Celkový návrh 

 

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

 

Datum vypracování posudku: 31. 8. 2016 

 

Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D. 

 


