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Pilotní studie

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

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

x 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. :

Práce je velmi čistě a přehledně sepsána, překlepy (jako např. "threnonin" na str. 18) se vyskytují 
jen výjimečně. V některých částech práce bych osobně preferoval poněkud jiné členění nebo 
"tok textu", popř. jiné formulace, ale to je vždy trochu otázkou vkusu, popř jde o projev dosud 
menší "odborně-literární zkušenosti" autorky. Rozhodně tyto poznámky nesnižují celkově 
velmi dobrou úroveň práce.

Někeré konkrétní připomínky: 
- místy až obtěžuje  duplicitní vysvětlování termínů přejatých z angličtiny, resp. zkratek založených 

na takových termínech;
- formát citací 1, 2, 11, 12, 14, 22 je "podezřelý" a pravděpodobně chybný - jedná-li se o kapitoly v 

knihách s příspěvky více autorů, měly by být citovány s autory, jde-li naopak o "konkrétní 
místo v knize", jsou názvy kapitol nadbytečné (viz odst. 2. 1. "Pokynů k psaní kvalifikačních 
prací na kat. biochemie"),

- pasáž (o azurinech) "Jedná se o poměrně malé bakteriální proteiny o velikostech od 9 do 14 kDa 
(1 Da = 1 g.mol-1) a ... " je chybná hned dvakrát - striktně vzato nelze měřit velikost (ani 
molekul) v Da, a - což je závažnější, dalton je jednotkou hmotnosti (jeho rozměr tedy není 
[g.mol-1]).

- za ne právě přesnou považuji také "definici" na str. 25: "1 ppm = 1 mg v 1 kg/dm3 vodného 
roztoku"

B. Obhajoba

Dotazy k obhajobě 

1. Formulace "mechanismus ... je 300x rychlejší" a "doba děje se pohybovala v rozmezí cca 7 
řádů" (str. 20, 21) nejsou korektní a striktně vzato nenesou žádnou informaci o konkrétní rychlosti 
popisovaného děje. O jak rychlé děje se ve skutečnosti jedná?

2. Na str. 24 se uvádí (v jakémsi komentáři k obr. 4b): "při měření byly optimalizovány podmínky: 
standarní reakční Gibbsova energie a rozpadová konstanta". Může autorka vysvětlit, jak lze 
optimalizovat std. Gibbsovu energii a proč je rozměr rozpadové konstanty reciproká vzdálenost? 

3. Autorka na str. 40 (o potenciometrických titracích), že "pro zamezení absorbce CO2 v měřeném  
[vodném ]roztoku byl použit argon (99,99%)". Míní se tím práce v argonové atmosféře nebo 
probublávání Ar?

Stanovisko k opravě chyb v práci: 
opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce

Doporučuji však úpravu literárních odkazů (viz výše).
C. Celkový návrh

Doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná celková klasifikace (výborně, velmi dobře, dobře, neprospěl)
výborně
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