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IÝázev bakaláŤské prÓce: Mykotoxin ochratoxin A (oTA) a jeho možny vliv na lidské

zdraví
Mycotoxin ochratoxin A (OTA) and its eventual impact on
the human health

Volba tématu: 1. Aktuální
2. Užit.č* u p,o,pěš.,é
3. Standardní
4. Neobvvklé

Cíl práce a jeho naplnění: 1. Vhodně zvolen}, cíl" kter}, b}'1 naplněn
2. Vhodně zvo|eny cíl, kteqi byl částečně naplněn
3. Vhodně zvoleny cíl, ktery nebyl naplněn
4. Nevhodně zvoleny cílr

Strukturapráce: 1. originální - zdaiilá
2. Logická - systémová
3. Logická _ tradiční
4. Pro dané téma tradiční
5. Pro dané témanevhodná

Práce s literaturou: 1. Vynikající. použit}, dosud neběžné prameny
2. Velmi dobrá, použity nejnovější dostupné prameny
3, Dobrá, běžně dostupné prameny
4. Slabá, zastaralé prameny

Vybaven í pr áce (data, tabulky, gr afy, pŤílohy) :
1. MimoŤádné. funkční
2. Velmi dobré, funkční
3. odpovídá nutnému doplnění textu
4. Nedostačující

PŤínosy bakaláŤské práce: 1. originální" inspirativní názory
2. Ne zcela běžné nÍrzory
3. Vlastní názor argumentačně podpoŤen}z
4, Vlastní názor chvbí



ť Uplatněníbaka|áÍské práce v praxi a ve vyuce:
1. Práci lze uplatnit v praxi
2. Práci lze uplatnit ve v]fuce
3. Práci ne|ze pŤíliš využít ani v praxi ani pŤi vyuce

Formální stránka: l. Vyborná
2. PŤijatelná
3. Nevyhovuj ící

Jazyková stránka: 1. Stylistika a) v}.borná
b) dobrá
c) nevyhovující

2. Gramatika a) vÝborná
U; ".t-i OoUra
c) nevyhovující

Zásadní pŤipomínky k bakaláŤské práci:
l. nemám
2. mám tyto:

Naopak jmenovanáprokázala velmi dobrou vědeckou invenci pŤi práci s literaturou- a také
perfektní znalosti s pouŽíváním programu psaní chemickychvzorcri a metabolismu
ochratoxinu A.

Další hodnocení:
Práci hodnotím jako vynikající, nesmirnězajímavou azďati\ou, s dokonalym využitíma
orientací autorky v nejnovější literatuŤe. Hodnotím i velmi dobrou znalost anglického jazyka
autorky a vysoce si cením i jejího pŤístupu pŤi tvorbě uvedené práce. Prakticky kontinuálně
jsme byli v kontaktu formou interaktivní diskuse nad uvedenou problematikou . navíc práce
bude zakončena vystupem i v odborném periodiku s IF faktorem.

Pozn.: V pŤípadě jmenované se jedná jíž o erudovaného a vědecky zdatného pracovníka a
mně nezbyvánic jiného nežjejí pŤístup k bakaláŤské práci apráci samu vysoce pozitivně
ohodnotit.

Práce splĎuje zák|adní požaďavky kladené na tento typ prací, a proto ji doporučuji k ristní
obhajobě: l. ano

2. ne

Navrhovaná klasifikace: 1. vÝborně
2 . velmi dobŤe
3. dobŤe
4. newhověl

Datum: 14.7.2011 Podpis k1-g;*lo-'L


