
Posudek oponenta bakalářské práce 
 

Jméno a příjmení uchazeče/ky:  Katarína Molnárová 
 
Název práce: Optimalizácia elektroforetického stanovenia protamínu a inzulínu  
 (Optimalizace elektroforetického stanovení protaminu a insulin) 
 

 
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 

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 

X A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

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

 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 

X A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

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

 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. : 

 Předkládaná bakalářská práce slečny Kataríny Molnárové je zaměřena na elektroforetické 

stanovení protamínu a inzulínu. Jedná se o původní práci zaměřenou na aktuální téma. Svým 

rozsahem a úrovní tato práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářské práce. Autorka 

v literární části podává přiměřené informace o současných možnostech stanovení zvoleného 

analytu. Práce je logiky členěna. Experimenty jsou dobře naplánovány a naměřené experimentální 

údaje jsou vhodným způsobem zpracovány a prezentovány. V závěru práce autorka kriticky 

zhodnocuje dosažené výsledky.  

 V textu jsem našel jen minimum překlepů a zavádějících formulací. Např.:  

- (str. 26.) „hlavním cílem metody je dosáhnout symetrické tvary píků“ 

 

V práci postrádám způsob zjištění počtu teoretických pater pro oba standardy.  

 

Vzhledem k tomu, že práce je psána ve slovenštině, nemohu posoudit gramatickou správnost práce. 

Celkově předkládanou práci považuji za zdařilou a doporučuji ji k dalšímu řízení.  

 

B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

1. Mohla byste prosím objasnit, proč je elektrokinetické dávkování méně přesné ve srovnání 

s hydrodynamickým dávkováním a je výhodnější pro stanovení nižších koncentrací analytů? 

2. Na základě čeho jste vybrala vlnovou délku detekce u CE 200 nm? Měřila jste UV/VIS spektra 

obou Vašich analytů? (str. 19)  

3. Můžete prosím upřesnit způsob přípravy standardů pro jednotlivá měření zobrazená na obr. 5, 6 

a 7?  

4. Na str. 26 píšete: „čím jsou píky užší a vyšší ... tím má metoda vyšší účinnost“. O jakou účinnost 

se v tomto případě jedná?  

5. Str. 31, kap. 4.4 – proč jste pro přípravu reálného vzorku nepoužila místo kyseliny fosforečné 

kyselinu chlóroctovou (Vámi zvolený optimální elektrolyt)? 

 

 

 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu NENÍ podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 
 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení: ANO 
 

Navrhovaná celková klasifikace: výborně 
 

Datum vypracování posudku: V Praze, 1.6.2017 
 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. 
 


