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Název práce:Hormonální
léčivaa.jinéendokrinnídisruptoryv Životnímprostředí

právě jednu z moŽností)
A. Bodovéhodnoceníjednot|ivýchaspektůpráce (označte
1. Rozsah BP a její č|enění
X

BP a význarnujednotlivýchčástí
A - přiměřené,
odpovídajíclrarakteru
sjejich významem
nenílogickén. rozsahjednotlivych
částí
nekoresponduje
B - nevyrovnané,
členění
rozsahněkteých částínedostačrrje
C - uspokojivé,

]

N . nedostatečné
2. odborná správnost
připornínek
A - rnýborná'
bezzávaŽnějších
X

výkladu,chybyve vzorcíchnebochemických
B - velmi dobrá's ojedinělýmidrobnýrnizávadani(nejasnost
popis
rnetodnebovýsIedků)
názvech.nedokonalý
drobnýrnizávadani
C - uspokojivá's četnějšírni
s hrubými chybami
N - nevyhovující,

3. Uvedení použifých literárních a j. zdrojů
úrdaje
s citacízdroje,ceIkovýpočetcitacíodpovídácharakterupráce
A . bez připomínek,všechnypŤevzaté
X

počtem
citací
nebos celkověnižším
zejm.v umístění
odkazů,
neobratnostmi
s občasnými
B - uspokojivé,
,,nestanclardní,,
přednáŠky,
webovéstránky,
odkazyna učebnice,
ímizávadami,
např.převaŽtrjí
C - s váŽnějš
zclroj
převzatých
dat
odkazu
na
vyskytujeoporninutí
nebose ojedině|e
opomíjení
odkazu na zdroj převzatych
ve|mimá|o citací,ev. rysy plagiátu(časté
N - nevyhovující,
dat, popř. opsáníve|kýchčástítextu)

4. Jazyk práce
X

gramatických
chyb
n. pravopisných
A - výborný,práce.ienapsánačtivěa srozumitelně.bezzávaŽně.išíc|r
gramatické
chyby
n. pravopisné
neobratnosti.
stylistické
B . velrnidobrý'ojedinělé
gramatické
chyby,ojedinělese vyskytují
n. pravopisné
slohovéneobratnosti,
C . upokojivý,četnější
fonnulace
n. nejednoznačné
srozumitelné
obtíŽně
s četnýmihrubými chybami
N. nevyhovující,

5. Formá|ní a grafická úroveňpráce
X

a chyb ve fonnátování
A - výborná,bez překlepťr
zkratkyapod.
chybyforrnátucitací.překlepy,clrybějící
B - ve|rnidobrá,ojedině|é
drobnýrnichybarni
nebočetnějšími
vynecháníStránky)
většími(např.
s ojedinělýrnmi
C - uspkojivá,
s četnýmihrubými chybami
N - nevyhovující,

Případnýslovníkomentářk bodům|. až5. :
práci ne zcela mimořádně aktuálnítémamajícínaprostozásadní
Kandidát vypracoval rešeršní
význam pro zachováni zdravi Živých organismůa biodiverzity. Vzhledem k obrovskémupočtuv
současné
době publikovaných dat je rozumné,Že se zaměřil na úzcevybranou oblast endokrinních
disruptorů.Přesto neměl lehký úkol a musel se orientovatv nehomogennízměti odborných
ěasopisůze širokéhospektraoborů.Ke cti je mu nutno přiěíst,že tentoúkol zvládnul poměrně
dobře Práci sepsal sice stručnýmzpůsobem,ale v podstatěvystihuje základ problematiky.Text
poněkud kontrastujes názvem kde jsou jako hlavníuvedenahormonálníléčivaapráceje rozsahem
spíšezaměřenana estrogenypřírodníhopůvodu.Místy se vyskytujícífarmakologicko-fyziologické
nepřesnostilze pochopitvzhledemk chemickémustrrdijnímu
oboru.
Autor se sice dopustilobčasnýchformulačních
nepřesností'
alejejíchčetnostnepřesahujemnoŽství
v obvykléobdobnýchpracech.Výhrady mám k prezentaciobrázků,asi by nebyl problémje
přepracovatdo podoby s českýmipopisy a předevŠím
k literárnímodkazům,kteréby zaslouŽily
většípečlivosti.
Na str. 15 zÍejměchybícitace,v tabulcena str 23 se objevily podivnéznaky,
pouŽitípojmu čistička
odpadníchvod je terminologickynesprávné.Vpráci bych ještě
občasné
popis cesty antropogenních
Rozhodněkladně
xenobiotikdo ekosystému.
očekávalpodrobnější
hodnotímúpravupísemnéa podoby a předevšímto, žeautor V práci nekombinujetiskovéfonty' jak
se stalov poslednídobě nepřípustnou
módou.
projektua|zeji chápatjako velmi dobrý
Celkově všakpráce zjevně vystihujecíl bakalářského
pro praktický projekt.
rešeršní
zá\<|ad

B. Obhajoba
Dotazy k obltajobě
v organismech?
mechanismusúčinkuendokrinníchdisrtrptorťt
1) Jak si představujete
ťrčirrky?
2) Co se mínípojmem estrogenní
aktivitaxenobiotikse studujehlavně u ryb,jaký je pro to
3) V práci uvádíte,Že estrogenní
je
(pokud
vťrbecpravda).?
tohle
tvrzení
důvod
ovšem

k opravěchybv práci:
Stanovisko
podmínkou
přrjetípráce
V textu NENI (zakrouŽkujte)
opravný1ístelďoprava
C. Celkory návrh
řízeni ANo
k přijetík dalšímu
Práci doporučuji
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