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Problémy, pokud se vyskytly, řešil/a samostatně.  

Metodická zdatnost a zručnost autora/ky  není hodnocena, nebyla  při práci potřeba. 

Interpretace výsledků není hodnocena, neboť nebyla v práci potřeba.  
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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Studentka Jitka Poušková si vybrala téma své bakalářské práce z nabídky katedry. Tématem 
bylo vypracování řešeršní práce mapující využití separačních metod v analýze boswellových 
kyselin. Autorka práce se svého úkolu zhostila velmi zodpovědně. Rychle si osvojila práci 
s databází Web of Knowledge a odbornou literaturou. Výsledky rešerše zpracovala do 
přehledných tabulek, které doplnila kritickým komentářem. Vybrané práce z přehledu podrobněji 
popsala v poslední části práce. Jako školitel bych chtěl velmi vyzdvihnout pečlivost a smysl pro 
detail, který při zpracovávání rešerše prokázala. V porovnání s ostatními studenty byl její přístup 
jednoznačně nadprůměrný. Výsledky této bakalářské práce poslouží pro další práci v laboratoři 
elektromigračních metod a zároveň budou i dobrým výchozím bodem pro zpracování 
přehledového článku na dané téma. 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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