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

 

1. Rozsah DP a její členění 

X A - přiměřené, odpovídají charakteru DP 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 

 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 

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. : 

 

Mírné nedostatky vidím v kapitole abstrakt, která neobsahuje informaci o získaných výsledcích a 

více mi připomíná pouze úvodní část k diplomové práce. 

Kapitola úvod je psaná přehledně, jasně a čtivě. 

Přehledný seznam zkratek, vše správně popsáno s odkazy na tabulky či obrázky v textu (výjimkou 

je nedostatečný odkaz na tab. 4.1.4 na str. 33 - drobnost). 

Celkově mi v práci hodně chyběla přehledná tabulka mutatních forem BcPI-PLC, se kterými bylo 

pracováno, tj. přehledná informace o tom, které plazmidové DNA byly získány jako dar, ze kterých 

byly cílenými mutacemi získány další formy bílkoviny, které proteiny byly následně purifikovány a 

které se podařilo krystalizovat. Všechny tyto informace lze v diplomové práci postupně nalézt, ale 

ubírá ji to na praktičnosti. 

Ke kapitole metody bych měla drobné výtky, např. za a) použití anglikanismů (skloňování 

forwardní, reversní, str. 32), b) uvádění množství štěpeného PCR produktu či plazmidu v pouze v 

µl, str. 34, c) u koloniové PCR (str. 35) mi v tabulce programu pro PCR chybí uvedený krok finální 

elongace a čas pro úvodní denaturaci DNA je docela krátký, d) u bakteriální exprese 

rekombinantního proteinu mi chybí informace o použitém induktoru exprese či o použití 

autoindukčního média. 

V kapitole výsledky velmi postrádám konkrétní výsledky z purifikačních kroků získaných 

mutantních proteinů, i když jak studentka deklaruje, byly téměř totožné. Tento nedostatek je navíc 

bohužel znásoben tím, že počet úvodních mutantních forem a těch, které se finálně purifikovali, se 

liší a navíc výsledek z purifikace PI-PLC H32A – obr. 5.1.6 na str. 44 je velmi nedostatečně 

popsán, tj. na reprezentativní příklad zvláště. Konkrétně v popisu obrázku je uvedena mutanta PI-

PLC A32H (což je zřejmě překlep), část A – na gelu není uveden popis jednotlivých drah 

separovaných bílkovin – jde zřejmě o 1 ml eluce, ale není jasné jejich pořadí; část C – opět bez 

popisku, jaké frakce po permeační chromatografii byly testovány. Tyto frakce by mohly být 

znázorněny v části D, která opět neosahuje žádné doplňující údaje, např. jak se liší červená a modrá 

křivka v grafu. 

Tyto nedostatky by měly být opraveny spolu s doplněním dat i další purifikované proteiny. 

Není nutné uvádět všechny eluční frakce, ale pomocí výřezu z gelů doplnit výsledky o podstatné – 

jak se mutantní forma proteinu eluovala, štípala TEV proteázou a jak vypadal finální rekombinantní 

protein před krystalizací po vyčistění pomocí permeační chromatografie. 

K části diskuze bych měla výhrady k její formální stránce.  Nikde v textu se studentka přímo 

neodkazuje na literaturu, toto dělá nepřímo tak, že se odkazuje na vlastní kapitolu úvod, kde to lze 

dohledat. Dále mi chybí informace, co se stalo ostatními formami mutovaného enzymu, protože 

z úvodních 8 forem, byly nakonec krystalovány pouze 3 bílkoviny. Tato souhrnná informace je sice 

uvedena v kapitole závěr, ale bez vysvětlení. Toto by opět mohlo zaznít v diskuzi. 

Citace jsou uvedeny v samostatné kapitole přehledně a dle pravidel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1/ V práci se mluví obecně o zásadní roli fosfatidylinositolu v buněčné signalizaci. Máte nějakou 

konkrétní představu, jaký buněčný proces v buňce by byl pomocí získané specifické sondy – 

biosenzoru – sledován? 

2/ V práci se píše, že bakteriální PI-PLC je enzym alostericky modulován PC (fosfatidylcholin) a 

PE (fosfatidyletanolamin). Našla jste někde v literatuře biologický důvod, proč si vybírá 

v cytoplazmatické membráně místa (rafty) s vyšším obsahem PC a PE? 

3/ V úvodu práce se uvádí, že fosfatidylinositoly se mohou vzácně vyskytovat i u prokaryot. Mají 

podobnou funkci v signálních drahách buňky jako u vyšších organismů a kde jejich syntéza 

v buňkách de novo probíhá? 

4/ Na str. 16 je uvedeno, že stimulovaná fosfolipáza C hydrolyzuje PI(4,5)P2 na DAG a 

Ins(1,4,5)P3. Můžete tento buněčný proces více popsat pro objasnění, jak se s fosfatidylinositolu 

difosfátu stane inositol trifosfát, kdy a kde dojde k fosforylaci produktu? Nelze to vyčíst ani 

s uvedeného ilustračního obrázku na téže straně. 

 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

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

 

C. Celkový návrh 

 

Výše uvedené nedostatky nesnižují kvalitu diplomové práce a proto ji doporučuji k obhajobě. 

ANO 

 

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

 

Datum vypracování posudku:  25.8.2017 

 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): 

 

 RNDr. Denisa Petráčková, Ph.D. 

 


