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

1. Rozsah BP a její členění

CÁ,,
-přiměřené, odpovídaj í charakteru BP a významu j ednotlivých částí

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

C -uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje

N - nedostatečné

i 2. Odborná správnost
1

© výbomá, bez závažněj ších připomínek

8 - 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

e,
\-

bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celko\ý počet citací odpovídá charakteru práce

8 -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 -výbomý, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb

® velmi dobrý, oj edinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby

C -upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují
obtížně srozumitelné n. nej ednoznačné formulace

N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami

5. Formální a grafická úroveň práce

@. výbomá, bez překlepů a chyb ve formátování

8 - 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.
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Hlavní připomínky mám k přepisu cizích slov do češtiny:

pro endothelium máme český výraz endothel (str.12.16 aj.) a  místo naphylaxe v češtině se
píše anafýlaxe (str.19 aj). Na straně 10 a 16: je psáno katalyzováno  i katalizováno
Strl2: polymorfonukleárními neutrofily,  ne neutrophylami. Str.13.: opět místo
neutrophilech, eosinophilech, psát neutrofil, eosinofil. Str.15 : neutrophil má být neutrofilů

8. Obhajoba

Dotazy k obhajobě

řeevs:o.:8jovdř;ívš:i:tketipnoy:ré:?:J;iu::|Cehk=isyTť;#::ruí:;rliemi:?mýy?;#5::ia:|:Ťtontíh|eilgu:nJdayk
selektinů. Co je to rolování (rolling). V jakém pořadí působí selektiny P a E , integriny a
imunoglobuliny. Podklady pro to jsou ve Vámi citované práci č.  1 kap. VIIlb. a obr.5

Stanovisko k opravě chyb v práci:
opravný lístek/oprava v textu  JE  /

C. Celkový návrh

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:

zakroužkujte) podmínkou přij etí práce

'.r
Navrhovaná celková klasifikace     Vw bu rvw
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