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Název práce:  

 Interakce vybraných kosmetických aditiv s biotransformačními enzymy  
 
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 

X B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 

názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

X 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 

 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 

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

 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 

X A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

 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. : 

       Bakalářská práce představuje souhrn základních experimentů při testování vlivu komerčních 

parfémů na funkci aromatasy s možností predikce jejich vlivu na endokrinní stav organismu. 

V práci byla zvolena metodika enzymové konverze testosteronu na estradiol v přítomnosti 

potenciálních inhibitorů. Složení reakčních směsí bylo sledováno metodou TLC. Autorka 

práce se zhostila velmi dobře jak vlastních experimentálních postupů, tak i vlastního 

vyhodnocení a sepsání bakalářské práce. Výsledky jsou prezentovány relevantně provedeným 

experimentům a jejich charakteru a představují cenná základní fakta rozšiřitelná v dalších 

exaktnějších studiích.   

 Drobnou připomínku si zaslouží vlastní popis endokrinních efektů a endokrinní disrupce, 

který není úplně přesný, názvy sloučenin v obrázcích jsou občas nejednotné z hlediska 

použití velkých a malých písmen, při formátování došlo k roztrhání názvů sloučenin v 

odstavcích, na což je třeba si dávat pozor. Na str. 33, poslední odstavec, je formulace trochu 

neobratná, vypadá to, jako by k separaci docházelo během extrakce a ne na TLC. Usuzovat 

na kvantitu z intensity skvrny na TLC bez předchozího ověření se mi jeví jako poněkud 

odvážné.  

 Uvedené nedostatky jsou víceméně formální či formulační a nijak neovlivňují rozsah a 

kvalitu odvedené práce. Práci považuji za kvalitní a dopručuji ji jako podklad pro udělení 

titulu  bakalář 

 

B. Obhajoba 

Dotazy k obhajobě  

1) Při TLC analýzách jste se pokoušela měnit pH mobilní faze. Co jste od toho očekávala ? Jaký 

musí být charakter látek aby změnou pH došlo ke změně retenčního faktoru? 

2) Při extrakci do dichlormethanu jste přímo odpařila surový extrakt, není to obvyklé, většinou 

se takový extrakt nejdřív zbaví vody rozpuštěné v DCM vhodným sušidlem. Vámi vzniklé 

rekonstituované extrakty v methanolu mohly obsahovat určité množství vody. Jak by se to mohlo 

projevit na TLC separaci? 

3) Na str. 43 píšete, že parfémy jsou hydrofobní povahy a snadno pronikají do tukové tkáně, kde 

mohou ovlivnit aktivitu aromatasy. Můžete mi to vysvětlit? Nepředpokládám, že by nějakým 

významným kompartmentem pro aktivitu aromatasy byla tuková tkáň. 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu   NENÍ podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO    

 

Navrhovaná celková klasifikace: výborně 
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