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

 A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

X C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 
2. Odborná správnost 

 A - výborná, bez závažnějších připomínek 

 B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 
názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

X C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 
3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

X 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 - 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 - 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. : 
 
Před vlastním komentářem k hodnocení bakalářské práce jsem povinna zmínit historický vývoj této 
práce. Kolega Nencini měl jako školitele bakalářské práce pracovníka katedry, který před rokem 
opustil řady pracovníků fakulty, a to z rodinných důvodů. Je na škodu, že v té době kolega svou 
práci nepředložil k obhajobě. Byl také, bohužel, celý další rok úplně bez kontaktu s katedrou. 
Problém se objevil, až když kolena Nencini katedře oznámil, že bakalářskou práci odevzdal. Pouze 
díky obětavosti a úsilí nového školitele, který byl tomuto studentovi katedrou přidělen  (docenta 
Miroslava Šulce), byla práce zevrubně přepracována do formy, kterou katedra biochemie 
minimálně připouští, aby mohla být postoupena k dalšímu řízení. Na kvalitu studentských prací 
totiž katedra biochemie klade obzvláště velký důraz. Bakalářská práce kolegy Nenciniho po 
intensivním zásahu nového školitele doznala rozsáhlých kvalitativních změn, které opravňují práci 
postoupit k dalšímu řízení. Nicméně mám k práci ještě následující připomínky. 

Bakalářská práce obsahuje rozsáhlý úvod, který nicméně většinou opakuje zcela obecné 
informace, jež by měl většinou znát každý student studijního oboru Biochemie. Je též na škodu, že 
některé z  biochemických procesů nejsou vyjádřeny vzorci a rovnicemi, pouze slovním vyjádřeními. 
To pro obor Biochemie není zcela postačující. Názvy některých kapitol úvodu jsou nepřesné. Např. 
kapitola 1.4 a její podkapitoly „Vliv exogenně užívaných látek“, ale není vyjádřeno na co byl vliv 
sledován. Text, a to nejen úvodní část, ale i části další, obsahuje řadu neobratností, překlepů a 
nejednotných vyjádření. Bohužel i gramatických chyb (např. legenda k obrázku 4.1. nebo výrazy“ 
…mezi jednotlivýma skupinama lidí a mezi ustájenýma a velkovníma zvířatama“, str. 46). Není 
možné jednou psát název enzymu  dvěma slovy a jinde dohromady. V češtině se používají názvy 
enzymů napsané dohromady. Nešťastné jsou rovněž nejednotnosti ve slovech „enzymové“ a  
„enzymatické“. Správně je enzymové. Podobně slova „oxidační“ versus „oxidativní“. Používání 
zkratek v práci je rovněž nepřesné. Vždy, když se v textu použije zkratka poprvé, musí být 
vysvětlena. Nestačí pouze její uvedení v seznamu zkratek. Experimentální část práce obsahuje 
velkou řadu výrazů, které nepatří do psaného textu. Jedná se o laboratorní „slang“. Doporučuji se 
v budoucích písemných pracích této skutečnosti vyvarovat.  
 
B. Obhajoba 
Dotazy k obhajobě  

1) Obrázek 1.13. na str. 18 je nepřesný. Mohl by kandidát doplnit popis os a legendu tohoto 
obrázku? Prosím o zařazení této informace do opravného lístku. 

2) Legenda obrázku 1.14. na str. 23 je rovněž nepřesná. Prosím o doplnění, včetně této opravy 
do opravního lístku. 

3) Vysvětlete pojem „neobiosyntéza“ ve větě „Vedle neobiosyntézy nových mitochondrií…“ 
(str. 23). Tento termín a použitý v uvedené souvislosti se mi zdá být poněkud netradiční.  

4) V kapitole Materiál a metody není specifikováno, kde byly pořízeny vzorky plazmy krve 
lidí, krav a prasnic. Je sice popsáno, jak k odběru docházelo, ale není popsáno v jaké 
instituci. Pokud je mi známo, na katedře biochemie odběry neprobíhaly. Doplňte tuto 
informaci, včetně jejího uvedení do opravného lístku. 

5) V kapitole výsledky, podkapitole 4.1. (str. 38) je uvedeno statistické zpracování dat. Není 
však uvedeno z kolika experimentů byly počítán průměry a směrodatné odchylky. S tím 
souvisí i komentář k obrázku 4.5. na str. 43 neuvádí ve sloupcových grafech směrodatné 
odchylky, nicméně ty jsou však uvedeny v legendě obrázku. Prosím o vysvětlení důvodu 
této skutečnosti. Není navíc uvedeno, jak již zmiňuji výše, kolikrát byl experiment 
prováděn. Informace o tom, kolikrát byly experimenty prováděny chybí i u řady dalších 
obrázků. 

6) Obrázky 4.9. až 4.11. jsou nejasné. Není uvedeno, co obsahují jednotlivé osy panelů 
obrázku a k čemu se přesně vztahují. Prosím o přepracování těchto obrázků do 
srozumitelné formy. Prosím o dodání  opravených obrázků do opravního lístku. 



 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
 
 
Navrhovaná celková klasifikace (výborně, velmi dobře, dobře, neprospěl) 
 
Datum vypracování posudku: 2.6.2016 
 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): Prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. 
 


