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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení:  
Teoretická část je sepsána  velice pečlivě, bez pravopisných chyb a překlepů, nicméně je 
poměrně rozsáhlá, tvoří více než polovinu diplomové práce. Popis metod v experimentální 
části je většinou srozumitelný, kvalita obrázků je velmi dobrá. Velmi kladně hodnotím metodu 
z hlediska jejího budoucího praktického uplatnění. 
 
 
Dotazy a připomínky:  
Připomínky: 
- citace č, 2 je z roku 1957 - nebylo možno najít nějakou novější publikaci? 
- citace jsou součástí věty a jejich čísla se píší před čárkou 
- str. 13 - pro výrazy "duodenum" a "jejunum" existují české ekvivalenty 
- str. 38 - popis kontrolní zkoušky roztoků iontů mědi - v postupu by bylo lepší o něco lépe 
popsat časovou posloupnost, u hodnocení zkoušky by bylo lepší použít slovo "vyhovující" 
než "pozitivní" 
- v tabulce 1 a 2 - hodnoty koncentrací jsou uváděny nejednotně - v tabulce č. 1 bez 
desetinných míst, v tabulce č. 2 je pět desetinných míst. 
 
 
Dotazy: 
1. Která z testovaných látek poskytuje dostatečné chelatační účinky? Jak budou výsledky 
využity pro další výzkum v této oblasti? 



 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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