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Hodnocení jednotlivých aspektů práce (ve standardní stupnici 1 až 4) 
 
1. Samostatnost uchazeče/ky 
 

Ve fázi zpřesňování tématu práce 1 

Během zpracování zadaného tématu 2 

Při sepisování práce 2 
 
2. Komunikativnost, schopnost spolupráce   

2 
 
3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazeče/ky 

2 
 
Případný slovní komentář k bodům 1. až 3. : 

Tato diplomová práce vznikla na základě smlouvy mezi farmaceutickou firmou Beaufour 
Ipsen, která na českém trhu zastupuje preparát s názvem Smecta, a Přírodovědeckou fakultou 
s cílem otestovat adsorpční kapacitu a efektivitu adsorpce aktivní složky daného preparátu 
(diosmetitu) vůči modelovým sloučeninám způsobujícím nejčastěji otravy v České republice.  

Uchazečka již na podobném tématu (konkrétně na předběžném testování vhodné metodiky a 
rešeršním zpracování látek způsobujících otravy) pracovala v rámci své bakalářské práce. Nicméně 
diplomová práce využívá další metody a přináší zcela nové poznatky. Bohužel, uchazečka tentokrát 
k dané problematice a k zadanému tématu nepřistupovala s příliš velkou pílí. V podstatě řešila svou 
diplomovou práci jen během letošního akademického roku a intenzivní zapojení do vědecké práce 
bylo možno pozorovat až těsně před dokončením. Naštěstí, s tímto velkým pracovním nasazením 
dokázala uchazečka překonat i řadu úskalí. Uchazečka také problematicky snáší konstruktivní 
kritiku své práce. Výhrady mám také k řadě neobratným a nepřesným formulacím v textu 
diplomové práce. 

 Přes všechny výhrady, které k uchazečce mám, musím závěrem konstatovat, že společným 
úsilím vznikla nakonec poměrně kvalitní práce, která bude v nejbližší době prezentována na 
konferenci TOXCON v Brně jako plakátové sdělení.  
 
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 DOB ŘE (závisí na výkonu o obhajoby) 
 
Datum vypracování posudku: 20. 5. 2015 
Jméno a příjmení, podpis školitele:                         doc. RNDr. Markéta Martínková, PhD. 


