
Posudek oponenta bakalářské práce 
 
Jméno a příjmení uchazeče/ky:   Radka Bušovská 
 
Název práce:  
 Interakce vybraných kosmetických aditiv s biotransformačními enzymy 
 
A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 
 
1. Rozsah DP a její členění 

 A - přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí 

X B - nevyrovnané, členění není logické nebo 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 

 B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací 

X 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 

 B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

X 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 - 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. 
Předložená bakalářská práce představuje zajímavý náhled na účinky produktů osobní spotřeby, a to 
z hlediska environmentálního a biochemického Práce je principiálně směrována k možnosti inhibice 
aromatasy jako klíčového enzymu syntézy a regulace pohlavních hormonů. Porucha či poškození 
těchto funkcí vede k řadě fyziologických abnormalit. Práce je sepsána v klasickém členění a 
rozsahu odpovídajícím bakalářským pracím. V obecné části autorka popisuje komponenty 
kosmetických přípravků. Nelze říct, že by jednotlivé údaje byly vysloveně chybné, nicméně jsou 
řazeny poněkud nesouvisle a celý text rozhodně nepůsobí uceleně. Navíc kapitoly o endokrinních 
disruptorech nepostihují v celé šíři takto definovaný problém, neboť jev se netýká pouze inhibice 
aromatasy, ale zahrnuje komplexní řízení exkrece pohlavních hormonů počínající hypothalamo-
hypofyzární osou. Autorka velmi pěkně sice zpracovala legislativní záležitosti týkající se složení 
parfemačních kompozic, s velkým uspokojením hodnotím i že nevynechala zákaz testování na 
zvířatech a s tím související etické problémy. Na druhé straně obecné kapitoly týkající se aromatasy 
a zkoumaných hormonů vyznívají velice chudě. Tady bych očekával podrobnější rozpracování. 
Zařazení kapitoly o hlavní experimentální technice, TLC, osobně považuji za zbytečné a kromě 
toho obsahuje řadu velmi sporných konstatování. Vlastní experimentální část, je z hlediska 
experimentů provedena správně, nicméně prezentace jak pokusů, tak i výsledků není přehledná a 
poměrně těžko by se dala na základě uvedených údajů reprodukovat. Dokumentace pomocí snímků 
TLC je sice názorná, ale dal bych přednost interpretaci pomoci hodnot retenčních faktorů, což by 
mohlo poskytnout lepší orientaci a jasnější podklady pro diskusi.  
Chápu, že se jedná o první ucelenější prezentaci autorčiny práce, nicméně některé jevy by se ani 
v začátečnických pracích neměly vyskytovat. Většina z nich byla prodiskutována přímo s autorkou, 
zde uvádím jenom výběr: 
-abstrakt není abstraktem v pravém slova smyslu, nevystihuje průběh a dosažené výsledky 
- uvádět odkazy u běžných vzorců nepovažuji za nutné, jedná se o obecné znalosti 
- v materiálech a metodách chybí údaje o typu TLC desek, čistotě rozpouštědel ale především o 

použitých parfémech a jejich složení (aspoň to co je publikováno na obalech) 
-z textu je jasné až ke konci, že se jedná o testování parfemačních kompozic, nikoliv vonných látek 
- seznam literárních odkazů je protkán spoustou chyb a nepřesností, z toho důvodu je požadován 

opravný lístek  
-drobné chyby v názvosloví či popisu tabulek a obrázků jsou už jen minoritním problémem  
Závěrem musím konstatovat, že autorka předložila zajímavou práci se zajímavými výsledky, 
nicméně výsledný text obsahuje poměrně velké množství nedokonalostí. I přesto ji však (po 
vyžadované úpravě pomocí opravného lístku) považuji na hraně přijatelnosti k použití jako 
základ pro obhajobu řešení bakalářského projektu.  
 
B. Obhajoba 
Dotazy k obhajobě  
1) Podle čeho jste vybírala parfémy a průmyslové vůně, o jaké se jednalo? 
2) Při sledování metabolické aktivity aromatasy píšete, že reakci ukončíte přídavkem 
dichlormethanu. Co se po přidání organického rozpouštědla vlastně ve směsi dělo? 
3) O stranu pozdějiů; odebraný dichlormethan, odpařený na vakuové rotační odparce 
rozpouštíte znovu v dichlormethanu a odpařujete (před finálním rozpuštěním v methanolu), co 
to mělo za smysl? Proč jste nenanášela přímo roztok v dichlormethanu? 
4) Mohla byste mi vystvětlit větu, která je na posledních 4 řádcích na str 44. Nějak jsem se v ní 
ztratil. 
 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  JE (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce – oprava seznamu 

literatury 
 



C. Celkový návrh 
 
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO   
 
Navrhovaná celková klasifikace: dobře 
 
Datum vypracování posudku:  2.6.2019 
 
 
Jméno a příjmení, podpis oponenta :                                         doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. 


