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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 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 

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 - uspkojivá, s ojedinělýmmi většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 



 

Bakalářská práce Jany Nedvědové je psána velmi přehledně a obsahuje na bakalářskou práci 

nadprůměrné množství zajímavých výsledků o roli vápenatého iontu ve struktuře významného 

proteinu glutamátkarboxypeptidasa II. Studentka zjevně ovládla velký metodický repertoár a 

podrobná diskuze dokládá schopnost studentky o výsledcích práce kriticky uvažovat. Práce je 

velmi dobře čtivá, graficky a typograficky kvalitní a obsahuje výborně zpracovaný úvod. Z 

tohoto důvodu hodnotím práci stupněm A v 1., 2. a 4. kategorii. 

Mírné rezervy spatřuji v práci s literárními zdroji. To platí jednak z formálního hlediska (například 

neúplná citace 9 a 33) tak i z hlediska faktického (nevhodně zvolený zdroj, například citace 4 a 

9; dále chybějící citace, například o uvedeném inhibitoru POLW54, o jehož povaze zároveň 

v textu není dále nic řečeno). Ojedinělé jsou chybné odkazy v textu (například oba odkazy na 

obrázky na str. 38). Z těchto důvodů hodnotím stupněm B kategorii 3 a 5. 

Tyto připomínky uvádím zejména pro inspiraci studentky, jak vylepšit její budoucí vědecké práce. 

Celkově hodnotím práci jako výbornou. 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1. V sekci 2.4.1 (tj. úvod k práci) uvádíte Tyr272 jako jednu z koordinačních aminokyselin 

studovaného Ca
2+

 iontu, byť je v tomto případě přes karbonylovou skupinu hlavního 

řetězce. Je to důvodem, proč mutace této aminokyseliny nebyly ve Vaší práci studovány? 

Uvádíte, že právě v této pozici se na rozdíl od ostatních koordinačních aminokyselin liší 

sekvence GCPII od některých svých homologů, konkrétně NAALADasy L a 

transferinového receptoru. Můžete, prosím, doplnit, jestli je známo něco o vazbě 

vápenatého iontu v těchto proteinech? 

2. V kapitole 4.1.1 uvádíte výsledky preparativní gelové filtrace mutantu E433A na koloně 

Superdex 200 s tím, že eluční objem odpovídá přibližně 200 kDa. V kapitole 4.3.1 o 

analytické gelové filtraci na koloně Shodex OHpak molekulová hmotnost stejného mutantu 

vychází na 99kDa. Můžete tyto výsledky, prosím, komentovat? 

3. Ve stejné kapitole (4.3.1) vyhodnocujete analytickou gelovou filtraci pro mutanty 

T269A/S/V a E433A. Vynechání E436A není nijak zdůvodněno a navíc T269V a E433A 

nejsou zobrazeny na chromatogramu. Hned v další kapitole o krystalizaci uvádíte, že 

proteiny E433A, E436A a T269V se nepodařilo získat v dostatečné čistotě – je to tedy 

důvodem, proč jejich chromatogramy nebyly zobrazeny?  

 

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: výborně 

 

Datum vypracování posudku: 30.5.2017 

Jméno a příjmení, podpis oponenta :  Klára Hlouchová 

           


