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

1. Rozsah BP a její členění

A     A -přiméřené, odpovídají charakteru Bp a významujednotlivých částí

8 -nevyrovnané, členění neni' logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem

C -uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje

N - nedostatečné

2. Odborná správnost

A -výborná, bez závažnějši'ch připomínek

8      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

8      8 -uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citaci'

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

8  -velini  dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n.  pravopisné chyby

C -upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují
obtížně srozumite[né n. nejednoznačné formulace

N -nevyhovující, s četnými hrubými chybami

5. Formální a grafická úroveň práce

A -výborná, bez překlepů a chyb ve formátování

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

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



' 5. Formální a grafická úroveň práce

i N -nevyhovující, s četnými hrubými chybami
IL

Případný slovní komentář k bodům  1. až 5.  :

1)   Ve zkratkách na str.  5 a 6 máte několik překlepů, které se objevují i v následuji'cím textu (např.
AHR   nuclear   trnaslocator   nebo   TCDD   2,3,7,8-tertradibenzo-p-dioxin),   dále   i   chyby   ve
vysvětlení jednotlivých zkratek avADH, NADPH, UDP).

2)   V  textu  na  str.   14  a  18  vám  chybi'  odkazy,  na  kterých  stránkách jsou  obrázek  1  a  tabulka  1
uvedeny.

3)   Při  překladu textu z  anglického jazyka  bych věnovala více  času hledáním  vhodnějších  výrazů
např.  pro  „potkani  krmeni  flavonoidy"  (str.  47,  premedikováni),  „dieta bohatá na  ovoce"  (str.
32, strava), „efekty flavonoidů na aktivitu" (str. 45, vliv). A na str.  47 a 48 bych v popisku pod
obrázkem nahradila spojku "and" českou spojkou "a".

8. Obhajoba

Dotaz.y k obhajobě

1)   V    kapitole    o    karcinogenech    postrádám    ve    skupině    "karcinogenů    vznikajících    v

potravinách"  zmínku  o  heterocyklických  aminech.  Věděla  byste  nějaké  zástupce  a jak
vznikají?

2)   Vysvětlete princip měření luciferasové aktivity, o které se zmiňujete na str. 42.
3)   Co znamená "ne" v Tab.  8 na str. 45?

stan:š::#]:sptrea#:pcrhayvbat::á::.]E,®tzakroužkujte,podmínkoupř]jet],práce

C. Celkový návrh
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