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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 

 A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

x 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 

x 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 

 A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

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

 C - uspkojivá, s ojedinělýmmi většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 



Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 

 

K bodu 1: Práce by měla být logičtěji členěna (např. pod kapitolou č. 2 Chmel se nachází 

neočíslovaná kapitola Výroba piva, potom očíslovaná kapitola 2.1 Odrůdy chmele (ve které se 

mimochodem vyskytuje zmínka jen o českých odrůdách) a kap. 2.2 Chmelové silice. Asi lze 

z didaktických důvodů pochopit zařazení kapitol Plynová chromatografie a Hmotnostní 

chromatografie, které by byly v běžné publikaci nadbytečné 

 

 

K bodu 2 : Experimentální část je zpracována vcelku důkladně a podrobně, stejně tak kapitola 

Výsledky a diskuse. Možné příčiny nízké výtěžnosti některých látek jsou uspokojivě vysvětleny. 

 

K bodu 4: Práce je psána dobrou češtinou, je však třeba upozornit na některé neobratné formulace, 

kterým by bylo lépe se v budoucnu vyhnout. 

 

(Příklady pro autorku, není třeba číst na obhajobě: 

s. 21  - na obrázku je vyobrazeno 

s. 38 – jak si lze všimnout, uhlovodíky se pohybují v horní části tab. 6 

s. 40 – hodnoty zapadají do zdrojových dat 

s. 42 – zástupci čerstvějšího vzorku chmele jsou … ve shodě s intervalem vymezeným literaturou) 

 
K bodu 3: Citace se běžně uvádějí na konci věty před tečkou. 

 

 

 

 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1) V rešerši chybí zmínka o glykosidech, které se nacházejí ve chmelu a které spolu se 

sacharidickou složkou mohou obsahovat např. látky terpenické povahy. Tyto látky jsou, na 

rozdíl od klasických chmelových silic rozpustné ve vodě. Příslušné aglykony se v průběhu 

technologického procesu (kvašení) mohou měnit např. na monoterpenické alkoholy a 

podílet se rovněž na chmelovém aroma piva. Jsou tyto glykosidy extrahovány pomocí 

fluidního ethanolového lože? A pokud ano, rozštěpí se příslušné glykosidické vazby? 

 

2) Jak je metoda výhodná nebo nevýhodná z hlediska časové kapacity oproti stávajícím 

metodám? 

. 

 

 

 

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: B 

 

Datum vypracování posudku: 6. 9. 2017 

 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta :                Ing. Pavel Čejka, CSc. 

 

 

 

 

 


