
Posudek školitele bakalá řské práce 
 
 
Jméno a příjmení uchazeče/ky :  Radka Bušovská 
 
Název práce:  Interakce vybraných kosmetických aditiv s biotransf orma čními 
enzymy 
 
 
Hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte známkou ve standardní stupnici 1 až 4) 
 
1. Samostatnost uchazeče/ky 
 

Ve fázi zpřesňování 
tématu práce 

3 

Během zpracování 
zadaného tématu 

2 

Při sepisování práce 2 
 
2. Komunikativnost, schopnost spolupráce   

1 
 
3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazeče/ky 

2 
 
4. Spolehlivost a plnění zadaných úkolů 

1 
 
 
Slovní komentář k předkládané práci: 
 
Kolegyně Bušovská předkládanou práci sepisovala do velké míry samostatně a dokončila ji těsně 
před termínem odevzdání. Nevyužila proto nabídku školitele text pročíst a připomínkovat ještě 
před jeho finalizací. Vzhledem k tomu, že jsem se mohl s bakalářskou prací seznámit až po jejím 
vložení do SIS, jsem nucen své komentáře a připomínky uvést v následujícím posudku.  
 
Řada pasáží práce je sepsána stylem, který neodpovídá odbornému vyjadřování a zásadám 
publikování. Zpracovávané informace jsou často jen povrchní bez hlubšího záběru a vysvětlení 
podstaty. Některá tvrzení vycházejí z nepochopení popisované problematiky. I přes určitou snahu 
autorky vyhledat literární odkazy, důležitá fakta často nejsou doložena citacemi vědeckých 
publikací či věrohodných zdrojů, což platí pro „Teoretickou část“ a především pro oddíl 
„Diskuse“, kde není citována ani jediná relevantní publikace. Kapitoly nejsou logicky seřazeny, 
což vede k nevhodnému opakování stejných informací. Obdobně to platí i pro popisované 
sloučeniny a jejich skupiny, které musí být jasně klasifikovány a přehledně setříděny, nejlépe 
formou tabulek.  
 
V práci lze nalézt bezpočet terminologických a faktických chyb. K této situaci zřejmě přispěl i 
překlad textu do českého jazyka. Za všechna pochybení uvádím nesprávnou nomenklaturu 
popisovaných enzymů a údaj o koncentraci cytochromu P450 19, který rozhodně nemohl být 
v reakční směsi 15 - 60 µM. 



 
Z formálního i obsahového hlediska je zcela nevyhovující část „Výsledky“, kde kromě obrázků 
není žádný doprovodný text, a část „Literatura“, kde jsou neúplně nebo nepřípustně uváděny 
odkazy na literární zdroje. 
 

 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 
Práci je třeba zcela přepracovat tak, aby vyhovovala požadavkům kladeným na bakalářské práce 
katedry biochemie. 

 
 
C. Celkový návrh 
 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem práci nedoporučuji k obhajobě. 
Navrhovaná celková klasifikace:  neprospěla 
 
 
Datum vypracování posudku: 3.6.2019 
 
  
 
Jméno a příjmení, podpis školitele (SIS) : 
 
 
      Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 
 


