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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení:  
Práce je velmi dobře koncipovaná a vypracovaná. Nicméně, při čtění práce jsem narazil na 
několik nepřesnosti a chyby který následně citují:  
1) Reference v úvodu chyběji 
2) Při první zmínka kobaltu, chemický znak by měl být zahrnuté, zejmená když studentka 
v textu pak nadále použivá chemické formulace 
3) Několik obrázku a tabulek jsou nizkokvalitní fotky z originálních prácích a často jsou 
rozmazaný. Studentka by měla dbát na lepší kvalitu  
4) Při popisu experimentech, studentka střídá 3. osobu a 1. osobu. Například v sekcích 
5.2.2. a 5.2.3. To je nejednotní a nepůsobí odborně 
5) Studentka píše že, 8-hydroxychinolinů má "lipofilní účinky". Lipofilita je ale vlastnost 
molekulu, nikoliv účínek 
6) Detekoval jsem gramatickou chybu na straně 15: na větu začínající "I přesto je…." by 
měla být buď, reformulovaná nebo spojená s předchozí větu. Takto, nedává smysl 
7) Studentka často piše reference na konce odstavci a přitom chybějí na konci větu na kterou 
se odkazuje na publikované výsledky 
8) Obrázek č. 6, která ukazuje chemické struktury 8-hydroxychinolinů a jeho derivátů, by 
mohla být umistěná hned po rvním odstavce když se poprvé zminí a ne na konce sekce. Je 
to přehlednějí. 
 
Dotazy a připomínky:  
1) Je studentce známo zda nějaký z popsaných chelátoru byli použité vůbec v klinice? 



2) Proč byli vybráné tyto pH? Při jakých situacích vzníkají? 
3) V DP se zminíte že, toxicita kobaltem může zasahnout několik orgánu. Víte jaka je 
incidence tato toxicita? 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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