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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 

X 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 

 
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, eventuálně 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 či pravopisných chyb 

X 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 

 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.: 

 

Bakalářská práce Ronalda Malycha je napsána v obvyklém členění, je poměrně dobře graficky 

zpracována, a i počet citací je na bakalářskou práci více než dostatečný. V textu práce se takřka 

nevyskytují překlepy ani výrazy laboratorního slangu („milipórový filtr“ – jaká fyzikální veličina 

má jednotku jeden pór?;). Autor se ovšem nevyhnul občasným gramatickým chybám (shoda 

podmětu s přísudkem), také zkratky nejsou zavedené v textu, v úvodu chybí v textu odkazy na 

obrázky a ve výsledkové části jsou z obrázků vyjmuty grafy (grafy jsou také jen obrázky). Práce by 

také zasluhovala lepší práci s rozvržením textu na stránky – často se v ní vyskytují stránky zpola 

prázdné, stránkový rozsah práce mohl být klidně o čtvrtinu menší (šetřeme naše lesy). Jedinou 

vážnější výtku bych měl k tomu, že autor ve výsledkové části odkazuje čtenáře na přílohu práce, 

která však k práci přiložena není – alespoň ne k tištěné verzi práce, našel jsem ji až v SIS a je to 

poměrně nesrozumitelná csv tabulka s množstvím MS dat. Pro příště bych doporučil zvážit, zda je 

vůbec nutné tato data do práce zahrnovat a pokud ano, upozornit čtenáře na to, že tato 

supplementary data jsou dostupná pouze v on-line verzi manuskriptu. I přes tyto drobné formální 

nedostatky se jedná o kvalitní práci, vyzdvihl bych především velké množství metod, se kterými se 

student seznámil a které jsou také dobře popsány, i dobře popsané obrázky ve výsledkové části. 

Práce po odborné stránce splňuje všechny nároky na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě. 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1) Jak dlouho byly řasy kultivovány v prostředí s nízkou či vysokou koncentrací Cu2+, než 

byly sklizeny pro další analýzu? Byla tato doba dostatečná na to, aby se hledané změny 

mohly signifikantně projevit? Stejná otázka i pro hodinovou inkubaci s 55Fe. 

2) Na obr. 4 i 5 je velmi výrazný proužek při 25 kDa – u obr. 4 se jedná o podjednotku 2 

cytochrom c oxidasy, mohlo by se u metody OxyBlot na obr. 5 jednat také o tento protein? 

Jak by to šlo případně ověřit? 

3) Bylo pozorováno, že snížená koncentrace Cu2+ vede ke zvýšení exprese proteinů 

podílejících se na tvorbě chlorofylu, nicméně změny v množství chlorofylu v buňce 

zaznamenány nebyly. Uvádíte, že to nevylučuje možnost zvýšené tvorby a degradace 

chlorofylů, při zachování celkového množství. Není však pozorovaný stav nezměněné 

koncentrace chlorofylů spíše přímým důsledkem zvýšené exprese proteinů pro jeho 

syntézu v suboptimálním růstovém prostředí, kdy je aktivita některých enzymů 

vyžadujících měď snížena, a buňka to kompenzuje zvýšením jejich syntézy (či syntézy 

navazujících enzymů v dané kaskádě) pro zachování stále stejné a pro buňku optimální 

koncentrace chlorofylů? Tedy přizpůsobení se na stres. Vyžadují některé z enzymů 

podstatné pro syntézu chlorofylu měď jako kofaktor?  

 

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 – velmi dobře 

 

Datum vypracování posudku: 29. 8. 2017 

 

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

 


