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Hodnocení jednotlivých aspektů práce  
1. Samostatnost uchazečky 

Ve fázi zpřesňování tématu práce  1 
Při práci s literaturou a databázemi  1 
Během zpracování zadaného tématu  1 
Při sepisování práce    1 

2. Komunikativnost, schopnost spolupráce   1  
3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazečky  1  
4. Spolehlivost a plnění zadaných úkolů   1  
 
Slovní komentář k bodům 1. až 3. 
 Kolegyně sl. Natálie Jaklová ve své DP navázala na znalosti a dovednosti získané již v 
průběhu bakalářského studia, kdy se zabývala stereoselektivní syntézou vedenou v mikročipové 
průtočné aparatuře. Stejné zařízení využila z části i v experimentech souvisejících s diplomovou 
prací. Odlišná byla studovaná chemická reakce. Aktivně se účastnila fáze přípravy tématu. Zde 
je třeba zdůraznit, že se jedná o zcela novou problematiku řešenou na základě požadavků 
průmyslového partnera, velké nadnárodní farmaceutické společnosti. Pro získání zkušeností se 
stávající verzí syntézy a používané technologie byla Natálie vyslána již na počátku svého 
magisterského studia na týdenní odbornou praxi do této firmy. Práce s literárními zdroji zcela 
odpovídá úrovni očekávané u nadané a pracovité posluchačky druhého ročníku magisterského 
programu. Zadané téma řešila velmi svědomitě a samostatně. Jistě k tomu přispěla i její dnes 
již čtyřletá praxe v našich laboratořích. Spolupráce s Natálií při sepisování práce byla 
bezproblémová. Kolegyně sl. Jaklová se v uplynulých letech stala významnou a velmi platnou 
členkou našeho týmu, spoluodpovědnou za důležitou část řešené odborné problematiky. Její 
znalosti a dovednosti jsou zcela srovnatelné se stálými členy týmu. Pracovitost, nasazení, zájem 
o problematiku, celkový přístup … to vše lze popsat jako příkladné. Mimo to je Natálie velmi 
milou, laskavou, přátelskou, spolehlivou a zcela bezkonfliktní kolegyní.      
 
Stanovisko k opravě chyb v práci  
 Opravný lístek/oprava v textu NENÍ podmínkou přijetí práce. 
 
Stanovisko k výsledku automatické antiplagiátorské kontrole práce aplikaci 
„TURNITIN” (procento shody s jinými texty v databázi)  
 Jedná se o PRÁCI ORIGINÁLNÍ (nalezená shoda méně než 4 procenta).  
 
Celkový návrh 
Navrhovaná celková klasifikace je VÝBORNĚ.  
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