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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označit křížkem jednu z možností  

      - pomocí dvojkliknutí levým tlačítkem myši na šedivě podbarvené pole a výběrem hodnoty ”zaškrtnuto”) 
 

1. Rozsah práce a její členění 
 

A přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí  

B nevyrovnané, členění nelogické nebo rozsah některých částí nekoresponduje s jejich významem  

C uspokojivé, rozsah některých částí nedostačující  

N nedostatečné  

 

 

2. Odborná správnost 
 

A výborná, bez závažnějších připomínek  

B velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (např. nejasnost výkladu, chyby v terminologii, 

nedokonalý popis metod nebo výsledků) 
 

C uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami  

N nevyhovující, s hrubými chybami  

 

 

3. Uvedení použitých literárních a jiných zdrojů 
 

A adekvátní, 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, 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) nebo používání neadekvátních citací 
 

 

 

4. Jazyk práce 
 

A výborný, práce napsaná čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických nebo pravopisných 

chyb 
 

B velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické nebo pravopisné chyby   

C upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické nebo pravopisné chyby, ojediněle se 

vyskytují obtížně srozumitelné nebo nejednoznačné formulace 
 

N nevyhovující, s četnými hrubými chybami  



 

5. Formální a grafická úroveň práce 
 

A výborná, bez překlepů a chyb ve formátování  

B velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky, apod.  

C uspokojivá, s ojedinělými většími nedostatky (např. vynechání stránky, uvádění obrázků grafů 

nebo tabulek bez odkazů v textu) nebo s četnějšími drobnými chybami 
 

N nevyhovující, s četnými hrubými chybami  

 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5.: 

Práce je velmi dobře napsaná, čtivá a graficky povedená. Vzácně se vyskytnou stylistické 

nesrovnalosti, které nutí přečíst si větu dvakrát, u 4. citace chybí název časopisu. To jsou ale, 

vzhledem k rozsahu práce, drobnosti, které nijak nesnižují její kvalitu. Práce také prezentuje řadu 

povedených, vědecky významných výsledků a je tedy více než pouhým dokladem toho, že autorka 

zvládla perfektně experimentální techniky. 

 

B. Obhajoba - dotazy k obhajobě 
 
1) Moje první otázka se týká metodiky, konkrétně způsobu hodnocení celkové a povrchové exprese 

receptorových podjednotek. Není mi úplně jasné, proč sekundární protilátka s excitací při 555 nm určuje 

specificitu povrchové exprese podjednotky, když primární protilátka je namířená proti fluorescenční 

značce, která značí i podjednotky nevyexportované na membránu. Také bych ráda slyšela detailnější 

popis, jak byla intenzita obou signálů posuzována v ImageJi. Např. signál buňky na obrázku 6A (1-1a-

Y647S/2A), připadá mému pohledu jako povrchový, ale vyhodnocen tak nebyl.  

2) Máte představu o tom, jak moc mění mutované podjednotky propustnost iontového kanálu v případě, že 

se v nějaké kombinaci s ostatními dostanou na povrch?  

3) Existují informace o tom, jak se mění funkce receptoru, v němž mají některé podjednotky fluorescenční 

značku?  

4) Na stránce 45 srovnáváte svoje výsledky s prací Papadakis at al., 2004. Píšete, že rozdíl ve velikosti 

snížení povrchové exprese vašich konstruktů a konstrukt konkurenční skupiny může být vysvětlitelný 

jinou substituční AMK a jiným typem expresních buněk. Je možné, že serin, který jste použila ve své 

práci může podléhat např. fosforylaci, které mění funkci proteinu? Jak vlastně prostředí expresních buněk 

ovlivňuje proces exportu receptoru na membránu? COS buňky nemají vlastní NMDA receptory, mají ale 

funkční celý aparát dalších proteinů jak ho ukazujete na obrázku 5, který se tohoto exportu účastní?  

 

 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci  

– opravný lístek/oprava v textu  JE / NENÍ podmínkou přijetí práce (nehodící se škrtněte) 

 

 

C. Celkový návrh  
 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení: ANO / NE (nehodící se škrtněte) 

 

Navrhovaná celková klasifikace (ve standardní stupnici 1 až 4): 1 
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