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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 

 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. : 

 

 Předkládaná práce dosahuje po odborné, jazykové i formální stránce vysoké úrovně. Je velmi 

dobře členěna a obzvlášť teoretický úvod je velmi dobře zpracován. Rovněž oceňuji, že výsledky 

jsou v dostatečné míře diskutovány, což nebývá u bakalářských prací vždy zvykem. Práce obsahuje 

jen minimum chyb (viz seznam níže), které navíc nenarušují čtivost textu. Předkladateli bych 

vytknul jen sníženou kvalitu některých obrázků (2.3 a 2.7) a fakt, že seznam literatury zabírá třetinu 

práce (166 citací na 23 stranách). Z celkového pohledu však považuji práci za nadprůměrnou.   

 

Seznam chyb (s výjimkou gramatických): 

Str. 16 – odkaz na webovou stránku přetéká mimo text 

Str. 16 – popis obrázku 2.4 neobsahuje komentář k písmenům A-F 

Str. 20 – popis obrázku 2.6 neobsahuje komentář k číslu 1 

Str. 24 – v textu israpidine namísto isradipin 

Str. 25 – v textu a popisku obrázku 2.8  N,N´,N´´- triethylenfosforamid namísto 

N,N´,N´´- triethylenthiofosforamid 

Str. 32 – chybí informace o čistotě většiny použitých chemikálií 

Str. 42 – popisek obrázku 5.3 naznačuje, že v obrázku je vynesen logaritmus koncentrace, obrázek 

ovšem znázorňuje jen koncentraci 

Chybí seznam použitých programů či softwarových nástrojů. 

Celkově je v textu nešťastně zvolen způsob zarovnání textu pomocí dělení slov. Výsledkem je, že 

některá slova jsou špatně rozdělena a někdy jsou slova rozdělena i když leží uprostřed řádku.  

Hodnoty nejsou od jednotek odděleny nedělitelnou mezerou, v důsledku čehož dochází k tomu, že se 

na konci řádku často objevuje samotná hodnota bez jednotky. 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1. Jakým způsobem (pomocí jakých metod/programů) byla stanovena koncentrace metabolitů 

v reakčních směsích a jak byly následně vypočteny hodnoty IC50 pro jednotlivá stanovení? 

2. V práci je popsáno, že některé složky reakce včetně 17 α-ethinylestradiolu byly rozpuštěny 

v dimethylsulfoxidu, v diskusi ovšem popisujete, že se toto rozpouštědlo může chovat jako 

inhibitor cytochromů P450. Mělo použití dimethylsulfoxidu nějáké odůvodnění a jaké jiné 

rozpouštědlo by mohlo být pro reakci použito?  

 

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: 26.6.2020 

 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): Zdeněk Kukačka 

 


