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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 

 B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

x 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 

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

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

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 



Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 
 
Předložená bakalářská práce se podle mého názoru řadí do skupiny těch, které kvalitní a zajímavou 

experimentální práci poškodí nekvalitním spisovatelským zpracováním. Hojné jsou formální 
chyby – zmínila bych například obtížně přehledné rozčlenění stránek (kapitoly nezačínají na 
nové straně, šest souvislých stran obrázků a tabulek ke kapitole 3.1); nestandardní včlenění 
tabulky do obr. 1; nevhodný formát čísel (0.00000498 mol.l-1) v tab. 8; chybějící zkratky v 
seznamu zkratek; typografické chyby (časté, nicméně nekonzistentní používání tečky místo 
znaménka krát; ukončení řádků mezi hodnotou a jednotkou); jednotlivé překlepy nebudu pro 
úsporu místa uvádět.  

Další problém pro čtenáře představuje časté použití neodpovídajících mluvnických pádů, náhodně 
rozmístěné čárky ve větách a všeobecně nízka stylistická úroveň práce, kvůli které je vyznění 
textu někdy nejasné.  

Po odborné stránce je práce nicméně zdařilá, oceňuji zejména to, že výsledky jsou přiměřeně 
komentovány a jsou homogenní se zřetelnou strukturou.  

 
B. Obhajoba 
 
Dotazy k obhajobě  
Podle obr. 3 by se zdálo, že v BR pufru pH 5 je potenciál píku TUDCA zřetelně odlišný od 
výsledků z ostatních prostředí, hodnota uvedená v tab. 2 však tomu nenasvědčuje. Čím je tento 
nesoulad způsobený?  

V závěru uvádíte, že podle vašich zjištění je redukovanou částí molekuly TUDCA sulfonová 
skupina, tento závěr ovšem může být založen pouze na výsledcích z kapitoly 3.4.3, ve které se vám 
srovnávací sloučeninu lanosterol nepodařilo rozpustit. Mohla byste specifikovat, jaká je vámi 
odhadovaná koncentrace lanosterolu, který zůstal rozpuštěn v roztoku (údaj uvedený u obr. 23 není 
ve shodě s textem) a zda je toto měření možné použít jako podklad pro podobný závěr?  

Pro jaké vzorky předpokládáte, že by se měly vámi vyvinuté metody používat? Je tento záměr v 
souladu s parametry metod?  

Pro ověření, zda přítomnost zinečnatých iontů ovlivňuje stanovení, jste používala odlišné prostředí 
než v předchozích částech práce, což způsobilo nemožnost porovnání výsledků a pravděpodobně též 
nelinearitu koncentrační závislosti vzhedem k významnému zkrácení potenciálového okna.  Proč 
byla tato změna zvolena? Pokud je toto prostředí vyžadováno charakterem vzorků, neměl by na 
tento faktor být brán ohled již v předchozích částech měření?  

S jakou přesností předpokládáte určení LOD a LOQ? Jak se tato přesnost odráží v použitém počtu 
platných číslic?   

 
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: velmi dobře  
 
Datum vypracování posudku: 8.9.2013 
 
 Jméno a příjmení, podpis oponenta : Hana Dejmková  


