
Posudek oponenta bakalářské práce 
 

Jméno a příjmení uchazeče/ky: Barbora Jirásková 
 
Název práce: Stanovení antioxidační kapacity lišejníků 
 

 
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 

 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) 

x C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

 A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

x 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 

 A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

x 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 

 A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

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

 C - uspkojivá, s ojedinělýmmi většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 



Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 

 

1) Výraznou slabinou práce je zpracování výsledkové části, kde v několika případech chybně 

uvedené jednotky či popisy vyhodnocení experimentů snižují srozumitelnost práce. 

Nejednotnost formálních úprav včetně zpracování citací a občasné jazykové a stylistické chyby 

jsou zřejmě důsledkem nedostatku času na závěrečné přečtení a úpravy. Tyto nedostatky jsou 

např. následující: 

a) občasný výskyt překlepů (např. str. 14/ř. -1 „nečastějších“, chyb v interpunkci (např. str. 12/ř. 14 

– chybějící čárka po vložené větě před „..., a konečně..“ či stylistických neobratností (např. str. 

16/ř. 5: „Výsledky reakce antioxidantů s DPPH jsou měřeny...) 

b) nezavedené zkratky (např. DPPH, str. 10) a zkratky chybějící v seznamu zkratek (např. BHT, 

TBHQ, BHA (vše str.11) 

c) v seznamu zkratek chybí české překlady, např. pro FRAP – ferric reducing antioxidant powder; 

TEAC – Trolox equivalent intioxidant capacity) 

d) symboly fyzikálních veličin nejsou vždy uvedeny kurzívou; nejednotnost formátu jednotek 

(např. str. 21 mg/l vs. mg.l‒1) 

e) formátování citací: nekonzistence v používání zkratek či celých názvů časopisů; uvádění čísla 

časopisu pouze v některých citacích a nekonzistentní řazení rok-ročník (číslo)-stránky; 

zkracování et al. nekonzistentně po 1. či 2. autorovi 

g) formát obrázků: čitelnosti by napomohl menší počet číslic na popis osy a dále použít k rozlišení 

křivek kromě barvy i odlišný styl čáry (obr. 4) 

h) obr. 5 – zřejmě chybná jednotka na ose y, místo nA mají být uvedeny A? 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1) Metoda CV:  

a) Jak byla vyhodnocována? Jsou hodnoty uvedené v tab. 1 hodnoty pro plochy píků? Pokud ano, 

je uvedená jednotka Vs chybná. Určení plochy píků může být poměrně obtížné vzhledem 

k odezvě antioxidantů nacházející se na konci potenciálového okna. Jak byl odečet prováděn? 

b) Obr. 2 – co je míněno „slepým vzorkem“, můžete konkretizovat extrakt (uvedena identifikace 

„jeden z extraktů“)?  

2) Metoda FIA: obr. 3 – vzledem k odlišným plochám použitých elektrod (GCE  průměr disku 3 

mm, CPE 2 mm) by bylo vhodnější vynést na ose y výšky píků vztažené k proudovým hustotám.  

Liší se významně proud pozadí pro tyto elektrody? Lze s ohledem na jeho velikost odůvodnit 

odlišný průběh závislosti výšky píku na potenciálu pro potenciály vyšší než +1,2 V? 

3) V souhrnu výsledků v tab. 1 je zřejmě chybně uvedena směrodatná odchylka v procentech a 

naopak by bylo vhodné uvést relativní směrodatnou odchylku (sr). V jakém rozmezí se sr pro 

jednotlivé metody pohybovaly?  

4) V práci je uvedeno, že (str. 27/ř. 8): „Korelace mezi výsledky jednotlivých metod je obecně 

poměrně špatná, přesto si lze povšimnout, že metody zahrnující měření pomnocí CPE vykazují 

obecně horší korelaci s ostatními metodami ve srovnání s GCE“. Poměrně překvapivá je však i 

nízká míra korelace mezi metodami FIA a CV s využitím GCE (tab. 2, R = ‒0.01088). Máte pro to 

nějaké vysvětlení? 

 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

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

(opravit jednotky v tabulce 1, jednotky obr. 5) 



 

 

C. Celkový návrh 

 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  /  NE   

 

Navrhovaná celková klasifikace: Chvalitebně 

 

Datum vypracování posudku: 31.8.2018 

 

Jméno a příjmení, podpis oponenta : RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D. 

 


