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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 

 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 

X 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 

X 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 

X 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 

X 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. : 
 
bod 3) Oceňuji velmi zajímavé shrnutí nejdůležitějších literárních údajů o bilirubinu a jeho 

významu pro lidské zdraví (téměř 60 převážně primárních zdrojů). Některá údaje (např. na str. 8 
druhý odstavec) by bylo ovšem vhodné podepřít primárním a ne sekundárním literárním zdrojem.  
bod 4) Nepřesnosti formulací typu str. 8 konec 4. odstavce... „Kov bývá vázán centrálně, k 

dusíkovému atomu pyrolových kruhů.” 
bod 5) Po formální stránce má práce jisté rezervy. Například úvodní strana nenese název práce 

v anglickém jazyce, anglický abstrakt není doplněn oznámením „in Czech“, v textu není při prvním 
použití vysvětlena zkratka ALA na str. 9, na str. 18 je odkaz na jinou kapitolu atd. V práci se 
vyskytují také četné drobné překlepy.  
bod 2) V kapitole Materiál a metody není jednoznačně popsán provedený experiment. Chybí údaj 

o celkovém objemu fotolyzovaného roztoku (hlavně v případě bilirubinu), také není jednoznačně 
jasné, jak velké objemy vzorků byly odebírány v jednotlivých časových intervalech.  
            Závěr bych doporučila formulovat více konkrétně – uvést Vámi nalezené konkrétní 

vlastnosti, v kterých se bilirubin a ranarubin podobají a naopak konkretizovat i odlišnosti. 
Informace jsou v kapitole Výsledky a diskuse, ale shrnutí v závěru by Vaší práci prospělo.  
 
B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

1. Popisujete, že fyziologická hodnota bilirubinemie v krvi novorozenců je do 100 µM. Jaký je 
referenční interval bilirubinu v krvi dospělých?  
 
2. V teoretickém úvodu  práce naznačujete, že pohled na toxicitu a škodlivost bilirubinu není mezi 
vědci jednotný a existují indicie o protektivní roli bilirubinu. Jaký je Váš názor na tuto 
problematiku? 
 
3. V metodické části je uvedeno použití spektrofotometru NanoVue, GE Healthcare, který je 
schopen měřit spektra vzorků o objemu již 10µl. Jak velký objem vzorku jste použila při měření 
Vy? 
 
4. V práci popisujete hmotnostní spektra, pomocí kterých sledujete, zda dochází k rozpadu 
molekuly nebo oxidaci bilirubinu (resp. ranarubinu) po fotolýze. Metoda však nezachytí případnou 
přeměnu bilirubinu (resp. ranarubinu) na jiné izomery. Proto poté sledujete UV-VIS spektra. Jakou 
jinou metodu navrhujete ještě použít za účelem sledování tvorby izomerů bilirubinu (resp. 
ranarubinu)  po fotolýze?   
 
 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
 
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  /  NE   
 
Navrhovaná celková klasifikace: VÝBORNĚ 
 
Datum vypracování posudku: 7. 6. 2011 
 
 Jméno a příjmení, podpis oponenta :  RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. 


