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Jméno a příjmení uchazeče/ky :  Denisa Krychtálková

Název práce: HDL lipoproteiny a jejich úloha při zánětu

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

1. Rozsah BP a její členění

X A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí

8 - nevyrovnané, členění není logické n. rozsáh jednotlivých částí nekoresponduje s jejich vý2mamem

C -uspokoj ivé, rozsah některých částí nedostačuje

N - nedostatečné

2. Odborná sprivnost

X A - výbomá, bez závažnějších připomínek

8 - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických
názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků)

C i uspokojivá s četnějšími drobnými závadami

N - nevyhovující, s hrubými chybami

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů

X A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celko`ý počet citací odpovídá charakteru práce

8 -uspokojivé, s občasnými neobramostmi 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 vyskyt`tje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat

N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých
dat, popř. opsání vellých částí t€xtu)

5. Formální a grafická úroveň práce
A - výbomá, bez překlepů a chyb ve fomátování

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

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

N - ncvyhovující, s ěetnými hrubými chybami



PHpadný slovní komentář k bodům 1. až 5. :
Eakálářská  práce  má  celkem  31  stran textu  a  s  obrážků,  které  vhodně  dokreslují  řešené  téma.
Kvalita    předkládané    práce   je    sni'žena    především   jazykovým    a    stylistickým    přístupem.
Překladatelská  nezkušenost  se  odráží  v řadě  výrazů a  slovních  obratů.  Vyskytují  se  zde  drobné
gramatické   chyby,   řada   překlepů,   chybí   zde   se2nam   zkratek   a  prohlášení   o   samostatném
vypracování práce.

B. Obhajoba

Dotazy k obhajobě

str. 24 -autorka uvádí hodnotu koncentrace cholesterolu 0,6-1,5 mmol/l a nemá u tohoto tvrzení
žádnou citaci. Mohla by autorka vysvětlit z jakého zdroje čerpala a o jakou hodnotu cholesterolu
se jedná, jelikož koncentrace celkového cholesterolu j e vyšší?

Sftanovisko k opravě chyb v práci:
opravný lístek/oprava v textu  JE podmínkou přijetí práce: předkládmá práce by měla být
doplněna seznamem zkratek.

C. Celkový návrh

Práci doporučuji k pfijetí k dalšímu řízení:  ANO

Navrhovaná celková klasifikace: chvalitebný

Datum vypracování posudku: 10.června 2008

Jrméno a příjmení, podpis oponenta :
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