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Jméno a příjmení studenta/ky: Svetlana Kurucová 

 

Název práce: Heterogeneous catalysis of terpenoid redox reactions (česky: Heterogenní katalýza redoxních 

reakcí terpenoidů).  

 

Hodnocení jednotlivých aspektů práce (ve standardní stupnici 1 až 4) 

 

1. Samostatnost studenta/ky 

 

Ve fázi zpřesňování tématu práce 1 

Během zpracování zadaného tématu 1 

Při sepisování práce 1 

 

2. Komunikativnost, schopnost spolupráce  

1 

 

3. Zájem o práci a pracovní nasazení studenta/ky 

1 

 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 3. : 

 

Studentka začala na řešené své Bc. práce pracovat již od 2. ročníku studia, což se velmi pozitivně projevilo 

na množství původních dat, porozumění problematice (která přesahuje Bc. curriculum) a také na faktu, 

že vůbec práce v této podobě mohla vzniknout, protože možnosti práce v laboratoři v průběhu 3. 

ročníku studia byly značně omezeny epidemií COVID-19. Studentka vyniká vedle množství 

naměřených dat také nadstandardními jazykovými a komunikačními dovednostmi a stala se během 

řešení své práce platnou členkou výzkumné skupiny Heterogenní katalýzy a pokročilých materiálů. 

Naměřená data se stanou součástí vědecké publikace, jíž bude sl. Kurucová spoluautorku a na jejímž 

sepsání se bude podílet.    

 

4. Komentář k výsledku kontroly práce systémem Turnitin 

Kontrola systémem Turnitin vykázala procento podobnosti 22%, tedy nízká shoda s tím, že pro všechny 

jednotlivé zdroje byla nalezená shoda menší než 1%. Nalezené shody jsou ve formálních částech práce 

(prohlášení, poděkování) a seznamu literatury a dále jde o ustálená terminologická spojení a definice. 

Podotýkám, že práce je psána v anglickém jazyce a tedy báze relevantních srovnávacích dokumentů je 

výrazně širší, než by tomu bylo v českém jazyce. Z pohledu školitele, který průběžně sledoval a 

připomínkoval vznik práce mohu prohlásit, že práce je zcela původní.  

 

5. Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek JE / NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 

 

Celkový návrh 

 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení: ANO / NE  

 

Navrhovaná celková klasifikace: Výborně 
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