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Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

 Kritéria hodnocení bakalářské práce P o č e t
bodů 

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30)* 
Každá část či věta ze zadání musí mít jasný odraz ve zpracované práci. Excelentně splněné zadání může být
ohodnoceno maximálním počtem bodů. V poměru rozsahu části v zadání, která není zcela vhodně či úplně
zpracována, se hodnocení odpovídajícím způsobem snižuje.  

30 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 30) 
Oponent posuzuje relevantnost teoretické části k zadání, rozsah rešerší a systematické uspořádání zjištěných
poznatků. Pokud převažuje doslovné převzetí textů, snižuje oponent hodnocení až o 15 bodů (přirozeně za
předpokladu dodržení autorských práv). Důvodem pro snížení celkového hodnocení je dále nedostatečný
výběr teoretických poznatků, literatury a zdrojů.  

30 

3. Rozsah realizačních prací (SW, HW), aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň
metodologického zpracování a závěrů práce. (0 – 30) 
Maximální počet bodů lze udělit práci, která je vhodná k publikování. Tento aspekt se posuzuje zejména z
hlediska významu pro obohacení teoretických poznatků a má praktický význam. Obzvláště pozitivně je
hodnoceno vytvoření modelu, SW produktu a též technická realizace. Za drobné metodologické nedostatky se
hodnocení snižuje až o 5 bodů. Nekonzistentnost zpracování s teoretickými východisky a nejasný či ne zcela
odborný metodologický přístup vede ke snížení minimálně o 15 bodů. Další snížení hodnocení lze udělit za
nedostatečnou diskusi k závěrům. Celkem 30 bodů za velmi komplexní a bezchybnou práci včetně dalších
aktivit jako je účast na vědecko-výzkumném projektu či grantu, aktivní účast na tvorbě publikací, patentů či
užitných vzorů.  

12 

4. Formální náležitosti a úprava bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 
Oponent hodnotí formální náležitosti z pohledu dodržení pravidel o psaní, atributů závěrečných prací, tj.
formátování textu, struktury práce, seznamu použité literatury, vybavenosti bakalářské práce grafy a
tabulkami, způsobu citování. Za nedodržení jednotlivých pravidel snižuje maximální hodnocení o 2 body za
každý nerespektovaný atribut. Rovněž za výskyt gramatických chyb, překlepů a nevhodné stylistiky a
terminologie se snižuje hodnocení o 2–4 body. V práci by se měla objevovat pouze standardní odborná
terminologie a to zejména v českém jazyce (je třeba hodnotit schopnost vyjadřovat se technickým jazykem – 2
body), grafy jsou tvořeny podle zásad (viz tolerance a vliv statistického zpracování – 2 body), u grafů a tabulek
jsou patřičné legendy a vše je čitelné (2 body), jsou dodržena citační pravidla podle ISO690 a ISO690-2 (2
bod).  

5 

5. Celkový počet bodů 77 



Návrh otázek k obhajobě

1. Jak autor vysvětlí použití lineárního proložení kalibrační závislosti u Spektrofotometru Libra S22,
když z výsledků prezentovaných v grafech na obrázcích 3.3., 3.7 a 3.11 je jednoznačné, že se zcela
nepochybně nejedná o lineární závislost?

2. Mez detekce a mez stanovitelnosti patří mezi základní charakteristiky analytické metody. Jak by
autor stanovil tyto parametry ve studovaných metodách?

3. Kolik peptidových vazeb, a tedy jak velký protein jsme schopni minimálně stanovit prostřednictvím
biuretové metody?

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ ❏ X ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

Komentář

Předložená bakalářská práce se zabývá využitím spektrometrie pro stanovení bílkovin metodou dle
Bradfordové na třech různých spektrofotometrech. Jedním z cílů práce bylo vypracovat standard pro
zpracování dat a porovnat výsledky získané měřením na třech spektrometrech (SUNRISE, LIBRA a
Specord).

Teoretická část práce stručně shrnuje základní principy konstrukcí spektrofotometrů a analytických metod.
Metodická část vhodným a přehledným způsobem popisuje jednotlivé spektrometry z hlediska technických
parametrů, další kapitola pojednává o základních chemikáliích a pracovních postupech využívaných pro
stanovení bílkoviny s následným popisem skriptu počítačového programu. K teoretické ani metodické části
nemám závažnějších připomínek. Výsledková část působí velmi chaotickým a nepřehledným dojmem,
zejména uspořádání výsledků ve třech tabulkách (3.1, 3.2 a 3.3) považuji za značně nepřehledné, lépe by
bylo vybrat vhodná data z těchto tří tabulek a ta sloučit do jedné přehledněji uspořádané tabulky. Data v
tabulce 3.5 nekorelují z daty v grafu na obrázku 3.1. V doprovodném textu postrádám vysvětlení, že v grafu
na obr. 3.1 jsou již korigovaná data. Neobvyklé je textové uspořádání výsledků koncentrací pouze do textu
a nikoliv do tabulky (např. na straně 43, ale i dále). Velmi diskutabilní se jeví i lineární proložení kalibrační
závislosti u spektrofotometru Libra (viz můj dotaz č.1). Tento problém považuji za zásadní, neboť jeho
případné neobjasnění má  jednoznačný vliv na konečnou interpretaci naměřených výsledků!
S ohledem na předcházející je diskuze napsána srozumitelně a vhodně shrnuje získané poznatky, závěry
jsou relevantní. Literatura je citována v souladu s požadavky.
V textu je několik drobných, ale zásadních formálních nedostatků na které považuji za vhodné upozornit -
opakovaně se objevuje termín "dolní a horní hradba" místo vhodnějšího "dolní a horní mez".  Test pro
určení normality je Andersonův Darlingův a nikoliv Adersonův Darlingův, tak jak se objevuje v celé práci.

       

Jméno a příjmení: doc. Ing. Karel Kotaška, Ph.D.
Organizace: Ústav lékařské chemie a biochemie 2. LF UK a FN Motol
Kontaktní adresa: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5


Podpis: .....................................
Datum: .....................................


