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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 

 x 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 

 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 

  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 



Slovní komentář k bodům 1. až 5. : 
 
1. Pro biochemika práce působí poněkud nevyváženě, protože poměrně velká váha je dána 

přípravě a charakterizaci až 14-ti sloučenin a jen méně prostoru jejich interakcím s DNA 
polymerasami. 

2. Práce obsahuje spíše ojedinělé odborné chyby jako např. v Tab. 3 a 4, kdy je uvedeno množství 
enzymu v jednotkách U a deoxynukletidů pomocí koncentrací nebo chybějící údaje o 
rozměrech kolon při chromatografických separacích. Poměrně často se však objevují 
nedostatečně konkrétní legendy k obrázkům bez vysvětlení symbolů a zkratek, nesprávně 
zapsané názvy sloučenin a používání koncovky –áza v názvosloví enzymů. Nelze souhlasit 
s výkladem zkratky IC50 jako „koncentrace látky, při které uhyne 50% testovaných organismů“.  
Chybná je také formulace „Zatímco primární struktura DNA je dána sekvencí jednotlivých 
aminokyselin, existují různé formy struktury sekundární, ve kterých se DNA vyskytuje“. 
Překvapivě působí opakované uvádění dvojice stejných tabulek v různých oddílech práce (Tab. 
3, 4 v Experimentální část a Tab. 6, 7 ve Výsledcích).  

3. Uvedení použitých literárních zdrojů je v jednotném formátu. Počet 47 odkazů je přiměřený. 
4. Práce obsahuje stylistické neobratnosti, které vedou až k nesrozumitelnosti či nesprávnosti 

vyjádření jako např. „Analýza hmotnostních spekter pomocí metody MALDI-TOF byla 
provedena také pro produkty po PEX reakci s tempPB“. Častý je i „laboratorní slang“ jako např. 
„couplingová reakce“ nebo „halogenóza“.  

5. Z pohledu grafické úrovně je práce kvalitní; vytknout lze jen absenci obrázků struktur sloučenin 
VI, VII a VIII a schématu syntézy v Experimentální části. 

 
B. Obhajoba 
Dotazy k obhajobě  
   

1. Vysvětlete formulaci: „Připojení postranních řetězců aminokyselin bylo studováno v 
souvislosti s katalytickou funkcí objevenou v sekundární struktuře, jenž se svými 
vlastnostmi podobá enzymům“. 

   

2. Uvádíte, že k inkorporaci analogu deoxyadenosinu může dojít pouze do jedné pozice v 
oligonukleotidu, přestože očekávaný produkt obsahuje celkem čtyři deoxyadenosiny. 
Vysvětlete, prosím, své tvrzení. 

   

3. Jaké jsou speciální vlastnosti „mikrovlnné vialky“, v níž jste výhradně prováděla syntézu 
deoxynukleosidtrifosfátů? 

   

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