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Téma práce si autor/ka vybral/a z nabídky katedry. 

Práce s literaturou autora/ky byla  výborná. 

Jazyková vybavenost autora/ky byla  výborná. 

Invence autora/ky byla  výborná. 

Iniciativa autora/ky byla  výborná. 

Autor/ka pracovala samostatně, velmi zodpovědně.  

Problémy, pokud se vyskytly, řešil/a samostatně.  

Metodická zdatnost a zručnost autora/ky  byla výborná. 

Interpretace výsledků byla správná a zcela samostatná.  

Hodnocení výsledků v kontextu jiných prací bylo velmi zodpovědné. 

Práce v kolektivu, kooperativnost autora/ky byla  výborná. 

Zpracování textu práce bylo samostatné, s malými korekcemi a bylo velmi pečlivé.  

Grafická a jazyková úprava byla výborná. 

Působení autora/ky na katedře bylo přínosné. 
 
 
Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Cílem bakalářské práce bylo upozornit na pozitivní vlastnosti a produkty sinic, které jsou často 
opomíjeny nebo zcela nesprávně interpretovány, a to dokonce i v lékárnách. 
Autorka se tématu věnovala se zaujetím. Ve své rešerši zpracovala informace od problematiky 
správného zařazení sinic v systému, přes stručný přehled jejich negativního působení, až po 
farmaceutické produkty a doplňky stravy na bázi sinic. Pracovala iniciativně a úkolem konzultací 
a drobných korekcí textu byla spíše redukce shromážděného materiálu a textu na rozsah 
odpovídající účelu této bakalářské práce – přehledu potenciálních pozitivních aplikací sinic.  
Vlastní teoretická část práce byla zpracována přehledně a zachytila i poměrně nové a málo 
známé možnosti využití sinic. Přestože práce mohla být dle zadání pouze textová, doplnila ji 
autorka vlastními mikrofotografiemi toxických i „užitečných“ sinic. Z nabídky lékáren i z 
internetové propagace produktů sinic dále vybrala typické příklady nesprávných informací.  
Rešerše, praktické doplnění i konečné sepsání práce byly prováděny pečlivě a samostatně.  
 
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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