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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce

1. Rozsah BP a její čtenění

významu j ednotliuých částí

JB. nevyrovnané' členění není logické n. rozsahjednotliqých částí nekoresponduje sjejich významem

C - uspokojivé, rozsah něktených částí nedostačuje
1.. I __

i N. nedostatečné

i. oato,ne správnost
--l-

iA - výborná, bezzávůnějších připomínek-t
x B - velmi dobrá. s ojedinělými drobnými závadami(nejasnost výkladu' chyby ve vzorcích nebo chemických]I ináZNech, nedokonalý popis metod nebo ýsledků)ir-

C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami . -
rT- N. nevyhovující, s hrubými chybami - ]

a-
]3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů . 

l

.- T. ,
A - bez ořioomínek' všechny převzaté údaje s citací zdroje' celkoqý počet citací odpovídá charakteru p,ác" ]

-T-] ]" 
- uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citacít- r,-x i: l: :iŽ]ěj:jmi 

závadami, např. převažují ''nestandardni,, odka4t na učebnice, přednášky, webové stránky,
i ]llboj1o:ediněle vyskytuje opominutí oďkazunazdroj převzých dat

-f 
- 

-.1]ť^; ".":$"^':'ící, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převza{ých
dat' popř. opsání velkých částí textu)

|4. Jazykpráce

I 
A - qi bomý, práce je napsána čtivě a srozumitelně ,bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb

ix ]B - velmi dobriý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 
I 

l

i ] 9 
-'upokojirný, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby' ojediněle se vyskytují

obtíŽně srozumitelné n. nejednoznačné formulace

L ]N - nevyhovu.iící, s četnými hrubými chybami .111

5. x'ormáIní a grafická úroveň práce
-_- lrT.----x A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování

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

f*.i^1.--
i C - uspkojivá, s ojedinělýmmi většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybamil* ,- .- 

-- - :- - 
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l
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. J.j"yhovující, s četnými hrubými chybami



|..

I
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Případný slovní komentář k bodům l. až 5. :

i ' obr. 3 na str. 9 by měl mít popisky v češtině.
2. Na str. 16 chybí údaj o mnoŽství přidaného methanolu do rekční směsi.
3. Na str. 16 se lze jen těŽko ztotožnit s tvrzením, Že laboratorní teplota byla v průběhu

experimentů 2I,5"C,
4, Na str. 18 v oddíle 3 .3 .4 autorka opomenula popsat složení reakční směsi
5. Jako příklad zŤady formulačních neobratností je na str.20 výrok: ... inkubace při pH 12

l1,kazova|a široké široké maximum v oblasti .. '
6, oddíl LITERATURA je nejméně pečlivě zptacován,způsob uvádění citacíje třeba sjednotit a

zohlednit při tom doporučení publikovaná v předpisech katedry biochemie pro sepisóvání
bakalářských prací.

B. Obhajoba

Wrnry n rJnojrna

1 . Co se míní na str' 13 označením ' . . submembránové organely. . ' ?

2. Na základě čeho byl zvolen čas právě 70 min. pro provedení inkubace?

3. V práci jste měřila v různých prostředích absorbanci roztoků Sundanu Ivždy při stejné
vlnové délce. Nebyly parné posuny pozice absorpčního maxima tóto sloučeninv?

4. Na str' 22hoříte o ..kovalentních aduktech.. derivátů Sudanu I na BSA. Jak jste se
přesvědčila, že se skutečně jedná o kovalentní modifikaci tohoto modelového proteinu?

Stanovisko k opravě chyb v ptáci
opravný lístek/oprava v textu JE podmínkou přijetí práce

C. Celkoqý návrh

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení: ANo
Navrhovaná celková klasiťrkace

uáL.."
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