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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 

 X 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) 

 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 - 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:  

Úvodní část bakalářské práce je sepsána velmi přehledně a pečlivě s naprosto minimálním 

množstvím překlepů, v textu jsou též obsaženy odkazy na stránku a kapitolu s předchozím 

vysvětlením následně použitých odborných botanických termínů, což napomáhá snadnější orientaci 

ve sledované problematice. Text bakalářské práce je též vhodně doplněn množstvím názorných 

obrázků, které jsou jasně a srozumitelně popsány. Metodická část je logicky uspořádána s poměrně 

podrobným popisem použitých metod. Diskuse je vedena srozumitelně, autorka věcně komentuje 

získané výsledky.  

K práci bych měla pouze následující drobné připomínky, dle mého názoru je vhodnější začínat 

texty hlavních kapitol jako „Cíl“, „Materiál a metody“, „Výsledky“ či „Diskuse“ vždy na nové 

stránce a dále bych při používání zkratek doporučila v první zmínce uvést v textu celé znění daného 

termínu se zkratkou v závorce, dále pak jen uvádět už pouze zkratku (doporučeno pro případ HR na 

str. 7 či MBTH na str. 14). Složené jednotky jsou v celé práci uváděny ve tvaru např. mg ml-1, tedy 

bez označení „krát“ mezi jednotlivými složkami jednotek.    

 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1) Na straně 14 v kapitole 3.4.2. uvádíte, že při stanovení aktivity endo-1,3--glukanasy enzymová 

reakce probíhala po dobu 60 nebo až 90 minut. Máte ověřeno, že i při 90minutovém experimentu 

je průběh enzymové reakce za daných podmínek po celou dobu lineární? 

2) Čím si vysvětlujete pokles obsahu rozpuštěných proteinů v enzymovém preparátu přípravku 

Polyversum-Biogarden po 24 a více hodinové aktivaci mikroorganismu (graf obr. 8 na str. 25)? 

3) Ve své práci jste pro stanovení aktivity proteas použila jako substrát azokasein. Věděla byste i o 

jiném substrátu, který byste mohla pro toto stanovení využít? 

 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

 

 

Navrhovaná celková klasifikace: výborně  

 

Datum vypracování posudku: 28.8.2019 

 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): Mgr. Božena Kubíčková 

 


