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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.: 
 
Práce je psaná anglicky. Úroveň jazyka je skutečně velmi vysoká. Podařilo se mi najít jen jeden 

překlep (str. 12 “procaryotes” se píše “prokaryotes”), a žádnou gramatickou chybu. Její úroveň 
se blíží odbornému review. Zarazila mě jediná stylistická podivnout a totiž, že byla psaná v 
plurále: “We will describe…”, “In this thesis, we summarized…”. To odporuje prohlášení, že 
autorka práci zpracovala samostatně. Mohla by se k tomu autorka při obhajobě vyjádřit?  

 
Obsahuje-li práce i vlastní výsledky uchazeče/ky (nejsou povinnou součástí práce), pak prosíme o 

Vaše stanovisko k následujícímu: 
 
Jsou řádně stanoveny a vysvětleny cíle experiment? 
Je množství experiment adekvátní k cílům? 
Je dokumentace výsledků dostačující? 
Jsou výsledky diskutovány a zasasezeny do kontextu existující literatury? 
 
Případný další slovní komentář k výsledkům autora: 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
 
 
B. Obhajoba 
 
Dotazy k obhajobě (povinná část posudku) 
Na straně 17 v kapitole MSA-free approaches se píše: 
“In the method of Yin and Yau, the protein sequences are represented numerically by 
biochemical properties of individual amino acids and the distance matrices …. Are computed 
using discrete Fourier transform.” Jak mám chápat význam tučně vyznačeného textu? Je každá 
sekvence nahrazena jedním číslem nebo jsou aminokyseliny překódovány na čísla? 
 
Na straně 22 stojí: “When searching for intra-molecular pairs of coevolving residues, it is very 
difficult to distinguish correlations caused by intramolecular contact and those caused by 
monomer-monomer interactions“. Já si vlastně vůbec nedokážu představit způsob, jak tyto případy 
rozlišit. Mohla by autorka nastínit, jaké vodítko lze pro rozlišení těchto dvou případů použít? 
 
Zaujala mě poznámka na straně 22 a 23 o koevolučním tlaku, který má podle počítačových 
simulací vést ke snižování substitučních rychlostí. Lze tyto úvahy založené na modelování, 
podpořit empirickými daty. Je to skutečně tak, že proteiny, které interagují s větším množstvím 
partnerů, mají nižší substituční rychlosti? 
 
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: 1 
 
Datum vypracování posudku: 8. 6. 2018 



 
 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): Vladimír Hampl 
 
 
 
Instrukce pro vypracování a odevzdání posudku: 

• Pro vypracování posudku bakalářské práce použijte tento formulář.  
• Posudek můžete sami vložit do SIS, anebo s předstihem zaslat v elektronické podobě na 

adresu: marian@natur.cuni.cz, a dále zajistit dodání podepsaného originálu (v 1 výtisku, 
jako součást protokolu o obhajobě) na sekretariát Katedry buněčné biologie PřF UK (p. 
Růžičková), Viničná 7, 128 44 Praha 2. Podepsaný originál posudku musí být dodán před 
vlastní obhajobou, bez něho nesmí být obhajoba zahájena! 

• Student by měl být s posudkem seznámem nejméně tři dny před obhajobou – posudek mu 
můžete poslat Vy nebo Váš přepošleme. 


