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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 
 
1. Rozsah BP a její členění 

A 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 

B 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 A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

 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 

B 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 A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

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

 C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 



 
Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. :  
 Předkládaná bakalářská práce je složena z rešeršní a experimentální části.V kapitolách rešeršní 

části je popsáno mnoho rostlin a jejich účinků jako i léčiv z těchto rostlin získaných. 
Domnívám se, že k ještě lepšímu dokreslení celé problematiky by přispěl i detailnější popis 
např. mechanismu působení popisovaných léčivých látek. Dále na str. 16 je chybně uvedena 
reakce přeměny šikimátu (včetně jeho vzorce) na 3-dehydrošikimát a na str. 17 není správně 
napsán vzorec isocitrátu, zároveň bych doporučovala v uvedených reakcích uvést vzorce spíše 
v podobě s deprotonovanou karboxylovou skupinou (tedy COO-). Ve výsledkové části na str. 
33, obr. 10 v grafu závislosti absorbance roztoku na koncentraci fenolu bych doporučila vyřadit 
poslední bod přesahující hodnotu absorbance 2, kdy už je platnost Lambert-Beerova zákona 
poněkud omezena.   

 
B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

1) Podle jakých kritérií jste vybíraly rostliny, které jste dále studovaly? 
 
2) Byly jednotlivé extrakce opakovány  a kolikrát bylo vždy dané stanovení aktivity enzymů 
či obsahu fenolických látek a flavonoidů provedeno? Mohla byste uvést, zda a jak jste 
získané hodnoty zpracovala statisticky? 

 
3) V práci na str. 28 uvádíte, že při extrakci metodou označovanou jako PVPP II přidáváte do 

extrakčního pufru také kyselinu askorbovou, sacharosu a polyvinylpolypyrrolidon, tedy 
látky, které by měly eliminovat fenolické sloučeniny rušící enzymové stanovení. Jaký je 
tedy princip této eliminace fenolických látek a jakou úlohu v ní hraje kyselina askorbová a 
sacharosa?  

 
4) Jaké byly podmínky jednotlivých extrakcí, tzn. po jakou dobu probíhala extrakce metodou 

PVPP I a PVPP II, dále u extrakcí 80% methanolem a horkou vodou uveďte podmínky 
průběhu: stacionární či třepáním, ve tmě či na světle? 

 
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 
 
Datum vypracování posudku: 6.6. 2012 
 
 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS):  Mgr. Božena Kubíčková 
 


