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1. CÍLE A HYPOTÉZY  
Cíl práce – ověření proveditelnosti navrženého mikrobiologického cvičení ve školních podmínkách – je 
uveden v úvodu práce. Tento cíl byl v práci naplněn. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ  
V úvodní části práce je obecně představeno využívání léčivých účinků přírodních látek. Na tuto část 
navazuje přehled účinných přírodních látek. Bohužel není zřejmé, na základě jakého přístupu byl 
seznam sestaven. Účinná látka není pro potřeby práce dále definována, zároveň je na str. 12 
uvedeno: „Mezi účinné látky přírodního původu lze zařadit také minerální látky, sacharidy a vitamíny“. 
V navazujícím seznamu jsou uvedeny pouze látky rostlinného původu, a to jak konkrétní skupiny 
chemických látek (např. glykosidy), tak např. slizy. 
 
Do teoretické části jsou dále zařazeny kapitoly zabývající se kultivačními médii a velmi stručně difusní 
metodou. Uvedené složení Mueller-Hinton agaru překvapivě neodpovídá obvykle používanému, 
pro který je typický přídavek škrobu. 
 
V praktické části byl ověřen experiment testující účinky vybraných látek na čisté kultury 
mikroorganismů. Ačkoli autor využívá standartní postupy a k tématu byla publikovaná již řada prací, 
v textu není odkázáno na zdroje ověřovaného experimentu. Na některé publikované prace je následně 
odkazováno v kapitole 8 Metodická doporučení k jednotlivým fázím pokusu jako na možností rozšíření 
ověřovaného pokusu. Postup práce je popsán podrobně, v některých částech ovšem nadbytečně – 
podrobné popisování označování misek. Ve správnosti popisu ovšem musím vyjádřit pochybnosti. 
Autor popisuje práci s masopeptonovým agarem, který ovšem nebyl v laboratoři k dispozici. 
 
Popis praktické části i navazující vyhodnocení a diskuse nese značné subjektivní zabarvení z pohledu 
autora. Tento přístup je patrný i v kapitole Diskuse, která je především autorovo zamyšlením 
nad provedeným pokusem. Chybí podložení odpovídající literaturou. 
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA  
Práce obsahuje 50 stran textu a 4 strany přílohy. V textu jsou zařazeny fotografie ilustrující ověřovaný 
experiment. Grafická úprava je na dobré úrovni. V práci se objevuje pouze malé množství výrazových 
nepřesností, např.: „Mueller-Hintonové agarem s 2% glukózou“. 
 
Odkazy na literaturu se v práci nedrží jednoho formátu. Zatímco většina literatury je odkazována 
ve formátu (autor, date), na elektronické zdroje je odkazováno číslem v hranatých závorkách. Stylem 
provedení se zcela vymyká kapitola 8, ve které je citováno pomocí číselných indexů a poznámek 
pod čarou. Některé části citace postrádají – např. příklady zástupců rostlin ve většině podkapitol 
kapitoly 3.1. 
 
4. KOMENTÁŘ OPONENTA  
Ověření proveditelnosti navrženého experimentu v podmínkách školního prostředí je jednoznačným 
přínosem. Oceňuji, že autor fotograficky dokumentoval jednotlivé fáze postupu experimentu. V práci 
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ovšem postrádám jednoznačné odkázání k teoretickým východiskům ověřovaného experimentu. 
Zároveň by byla žádoucí snaha o větší objektivitu v záznamu experimentu a jeho vyhodnocování. 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 
V textu uvádíte, že: „Veškerý průběh práce byl uzpůsoben podmínkám školního prostředí“. Zároveň je 
v kapitole 4.1.2 uvedeno: „Připravenou půdu je třeba sterilizovat v autoklávu při teplotě 120 °C 
alespoň 15 minut.“. Autokláv ve školním prostředí nebývá k dispozici. Je i v takovém případě možné 
experiment provést? Jakým způsobem se změní způsob práce? 
 
V kapitole 6.2 uvádíte: „I přesto, že se nejednalo o práci v prostředí aseptickém, jsem se snažil 
co nejvíce snížit riziko nežádoucího narušení práce.“ Jakým způsobem jste riziko kontaminace 
snižoval? 
  
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Příbrami, dne 31. července 2018     …………………………………. 
               Karel Vojíř 


