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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Cílem práce bylo vylepšit nástroj pro zpracování kalorimetrických dat o funkcionalitu umožňující automatický

výpočet počátečních parametrů. Student byl nucen nastudovat si rozsáhlou problematiku oblasti proteinového
inženýrství jako je stabilita proteinů a způsoby jejího měření. Z tohoto důvodu shledávám zadání za mírně
obtížnější.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno v plném rozsahu.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Práce je napsána přehledně a kapitoly na sebe logicky navazují. Pro čtenáře je čitelná a snadno pochopitelná.

Vytknul bych konkrétně kapitolu 2.4, která je značně rozsáhlá a některé informace se v ní opakují. Bylo by možné
zkrátit ji na polovinu, aniž by práce utrpěla ztrátou informační hodnoty. Podobným neduhem trpí i některé další,
především teoretické části práce. Ušetřený prostor by mohl být věnován například lepšímu teoretickému zasazení
proteinů do kontextu jejich stability.

5. Formální úprava technické zprávy 89 b. (B)
 Práce je napsána gramaticky dobrou angličtinou. Jediným neduhem jsou často chybějíčí členy, občasné

překlepy a chybějící čárky. Jazyková a slohová stránka práce dosahuje na bakalářskou práci vysoké úrovně,
pouze kapitola 2.1 působí výčtově a postrádá jazykovou rozmanitost. Mírně nižší kvalita je patrná u úvodního
rozšířeného abstraktu, který je napsán v češtině a využívá zbytečné anglikanismy (např. fitovat).
Text je doplněn názornými obrázky a tabulkami, vytknul bych pouze stranu 40, kde stránka působí useknutě a při
nepatrném zmenšení grafu by bylo možné přesunout graf z další stránky na stranu 40.

6. Práce s literaturou 95 b. (A)
 Studijní materiály jsou voleny velmi vhodným způsobem. Především je čerpáno z velmi kvalitních časopiseckých

publikací. Převzaté části textu a obrázky jsou řádně označeny o odděleny od vlastního přínosu.
7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Hlavní realizační výstup práce tvoří script pro zpracování kalorimetrických dat, napsaný v Matlabu, a je doplněn o

testovací dataset. Po instalaci Matlabu jsou zdrojové kódy použitelné ve stávající podobě.
8. Využitelnost výsledků
 Výsledky práce již byly implementovány do nástroje CalFitter a publikovány v Nucleic Acids Research.
9. Otázky k obhajobě
 1. Tato práce je zaměřena na 1-3 krokovou denaturaci. Z jakého důvodu jste se zastavili na tomto čísle? Zkoušeli

jste i více než tři stupně?

2. V aktuální verzi si musí sám uživatel nastavit kolik kroků denaturace požaduje. Bylo by možné implementovat
nějaký automatický odhad?

10. Souhrnné hodnocení 88 b. velmi dobře (B)
 Předložená práce je kvalitní a v současné době již využívána v nástroji CalFitter, publikovaném v Nucleic Acids

Research. Dokumentace je napsána dobrou angličtinou jen s drobnými výtkami, především často chybějící členy.
Teoretické části práce mohly být na několika místech zkráceny a problematika pojatá více do šířky (například
nebyly uvedeny jiné metody než DSC). Celkově hodnotím studenta stupněm velmi dobře (B).

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.
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