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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 

 

1. Rozsah BP a její členění 

 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 

 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 

 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 

 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 

× B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

 C - uspkojivá, s ojedinělýmmi většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 



Případný slovní komentář k bodům 1. až 5.: 

 

U předkládané bakalářské práce sl. Kateřiny Hrabákové oceňuji její velmi dobrou odbornou úroveň, 

zejména systematický přístup k řešení problematicky extrakce toxinů z autentického přírodního 

materiálu. Moje dále uvedené komentáře jsou určeny především autorce pro její další odborný 

rozvoj: 

•  Na několika místech práce je na koncích řádků chybné dělení slov (jednopísmenné předložky, 

dělení iniciál od jmen, dělení GC-|MS, dělení chemuckých názvů, dělení Lach-|Ner). 

• V seznamu zkratek se používá řazení nejprve abeceda, pak alfabeta. Obecně známé zkratky 

(u nás definovány v Chemických listech), jako UV, HPLC, se neuvádí. 

• Obrázky, tabulky a rovnice se číslují v každé kapitole zvlášť, s předřazením čísla kapitoly (napří-

klad Obr. 2.2). U přejatých obrázků se zdroj uvádí v legendě obrázku, nikoliv na konci práce. 

• Nikoliv „detekovat“ ale správně „detegovat“. 

• Místo pojmu „reálný vzorek“ je vhodnější „autentický vzorek“. 

• V legendách chromatogramů by měly být uvedeny i podmínky měření. Je neobvyklé, a pro 

čtenáře matoucí, uvádět u vrcholů píků retenční časy. U chromatogramů s hmotnostní detekcí by 

mělo být uvedeno při jakém m/z byla detekce zaznamenána. 

• Tabulka 5 (a následující) uvádí regresní rovnice kalibračních závislostí. Nicméně je třeba uvést, 

co je y a jaký má rozměr a co je x a jaký má rozměr. Bylo by rovněž vhodné provést statistické 

zhodnocení odchylek regresních koeficientů a upravit počty platných číslic u regresních 

koeficientů.  

• Podobně v tabulkách 7 až 12 jsou údaje uváděny na nepravděpodobný počet platných číslic. 

•  V sezamu použité literatury postrádám klasickou monografii o chemii a farmakologii hub 

(Semerdžieva, M. at al.: Léčivé houby dříve a nyní. Praha, Academia 1986). Není vhodné 

používat ke zkracování počtu autorů „et al.“. Při citaci knih je třeba uvádět i místo, údaje 

o místu, nakladateli a roku vydání se neuvádí do závorky. 

• U citace [3] chybí odkaz na zdroj (pravděpodobně: https://www.tis-cz.cz/index.php/informace-o-

stredisku/vyrocni-zpravy-tis). 

•  U citace [4] (diplomová práce) je třeba uvádět i název fakulty, případně odkaz do digitálního 

repozitáře. Podobně u citace [24]. Obecně mohly být informace v těchto obtížněji dostupných 

pracích získány z daleko relevantnějších zdrojů. 

 

 

Komentář k výsledku kontroly práce systémem Turnitin: 

 

Ačkoliv výsledek kontroly textu předkládané práce podle systému Turnitin vykazuje celkovou 

podobnost 18 %, při detailním pohledu je patrné, že se jedná o shody u povinně předepsaných částí 

(název studijního programu, prohlášení o autorství) nebo částí normovaných (seznam literatury). 

Ostatní shody jsou naprosto nevýznamné (krátká slovní spojení). Posuzovaná práce tedy 

nevykazuje v žádné části rysy plagiátu. 



B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

•  Oddíly 2.3.2–2.3.4 jsou obecné kapitoly o kapalinové chromatografii, UV/VIS detekci a 

hmotnostní spektrometrii, které nepředstavují pro autorkou řešenou problematiku v podstatě 

žádný přínos (navíc zabírají skoro 5 stran, 11 citací). Podobně je tomu i v případě oddílu 2.4. 

Naproti tomu oddíly 2.3.5 a 2.3.6, věnované možnostem separace a kvantifikace analyzovaných 

látek, jsou podány extrémně stručně. Zcela jistě by pro čtenáře i pro diskusi autorkou 

dosažených výsledků byly velmi přínosné tabulární přehledy použitých přístupů (např. kolony, 

mobilní fáze, limity detekce). V této souvislosti prosím autorku o komentář k tabulce 8 (str. 49), 

zda jsou jí doražené limity detekce podobné jako limity detekce prezentované v literatuře. 

•  V souvislosti s testováním vlivu pH vodné složky mobilní fáze na retenční chování analytů 

postrádám údaje o jejich disociačních konstantách. Jsou tyto údaje k dispozici? Nebo by byla 

autorka o disociaci schopna vyslovit nějakou hypotézu na základě jí změřených dat? 

• Myslí si autorka, že vzhledem k používaným objemům extrakčních činidel, má skutečně 

význam methanol nahrazovat eutektickými rozpouštědly? 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu NENÍ podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení: ANO  

 

Navrhovaná celková klasifikace: výborně 

 

Datum vypracování posudku: 26. června 2021 

 

 

 

 

doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. 

 


