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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 

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 

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 

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 Vítězslava Brinsy je dle mého názoru velmi přehledná, rozsahem přiměřená, čtivá 

a velmi dobře a systematicky sepsaná. Obzvláště kladně hodnotím celkový nadhled a správnou 

náplň jednotlivých kapitol. Jedním z vytyčených cílů bylo zpracování rešerše na dané téma a i 

tento cíl se podařilo v práci dobře splnit. Student během práce obsáhl velkou škálu 

laboratorních metod, která mu bude jistě dobrým základem v dalším studiu.  

Práci hodnotím stupněm A ve všech kategoriích.    

 

B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

1. V kapitole 2.7.1 práce se uvádí hned 8 aktivujících mutací, které u proteinu cN-II vznikají 

jako následek protinádorové terapie. Souvisí opravdu všechny zmíněné mutace se změnami 

oligomerního rozhraní homotetrameru a nebo je možné, že u některých z nich je aktivace 

podmíněna zcela jiným mechanismem?  

2. Proč byla předmětem Vaší práce právě mutace R238W a existuje nějaká hypotéza, jakým 

strukturním mechanismem tato mutace navozuje resistenci vůči 6-MP a 6-TP? Případně 

máte-li předběžná strukturní data, jak tato hypotéza s nimi koreluje? 

3. Existuje již nějaká strategie, jak relapsu akutní lymfoblastické leukemia zabránit, tedy 

zejména na základě studia popsaných mutací, případně jak modifikovat původní 

terapeutickou strategii? 

 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

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

 

C. Celkový návrh 
 

 

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

Datum vypracování posudku: 28.8.2017 
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