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Barviva v léčivých přípravcích a jejich vliv na zdraví

Téma práce si autor/ka si zvolil sám/a.
Práce s literaturou autora/ky byla Nedostatečná.
Jazyková vybavenost autora/ky byla Dobrá.
Invence autora/ky byla Velmi dobrá.
Iniciativa autora/ky byla Velmi dobrá.
Autor/ka pracovala většinou samostatně, zodpovědně.
Problémy, pokud se vyskytly, řešil/a samostatně.
Metodická zdatnost a zručnost autora/ky není hodnocena, nebyla při práci potřeba.
Interpretace výsledků není hodnocena, neboť nebyla v práci potřeba.
Hodnocení výsledků v kontextu jiných prací nebylo provedeno, neboť nebylo v práci potřeba.
Práce v kolektivu, kooperativnost autora/ky byla výborná.
Zpracování textu práce bylo třeba korigovat a bylo málo pečlivé.
Grafická a jazyková úprava byla průměrná.
Působení autora/ky na katedře bylo přínosné.
Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní
Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:
Předkládaná práce Kristíny Čentíkové je jedna z těch slabších, kterou jsem vedl jako školitel. To
je zapříčiněno několika důvody. Předně, diplomantka se rozhodla kompletně změnit téma práce
i vedoucícho až v březnu 2019 a oficiálně se mou diplomantkou stala v půlce května. První verzi
práce, 6 stran na kterých bylo rozvrženo, čím se bude práce zabývat, jsem obržel koncem
května, ale další verzi, vlastně první text připomínající DP, jsem dostal až 12. srpna, tedy
v době, kdy ostatní diplomanti obhajující v září měli své práce již prakticky hotové. Text byl plný
chyb a práce s literaturou naprosto tragická. V tu chvíli jsem moc nevěřil tomu, že by
diplomantka mohla stihnout práci předělat do obhajitelné podoby. Nicméně Kristína se do oprav
pustila s velkou vervou a nové verze byly vždy lepší než ty předchozí. Kvůli naprostému
neodstatku času, kdy jsem prováděl korektury i na úkor své dovolené, jsem nebyl schopen
přečíst veškerý text s takovou dávkou pečlivosti, jaký by si zasluhoval. Přezevšechny obtíže
práci doporučuji k obhajobě, i když připouštím, že je možné, že v ní jsou stále nedostatky, které
by zasluhovaly opravit.
Celkové hodnocení, práce je: velmi dobrá, k obhajobě: doporučuji
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