
U N I V E R Z I T A   K A R L O V A 
P e d a g o g i c k á   f a k u l t a 

Katedra biologie a environmentálních studií 

 
POSUDEK VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Předložil student: Vlastimil Navrátil 
 
Název: Antimikrobiální účinky přírodních látek 
 
Vedoucí: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 

 

1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a do jaké 
míry byly naplněny, resp. ověřeny): 
 
Cíl práce, kterým bylo ověřit proveditelnost praktického mikrobiologického cvičení ve školních 
podmínkách, je jasně stanoven v úvodu. Cíl byl beze zbytku splněn. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich diskutování, 
náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního badatelského/odborného 
přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.): 
 
Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Autor nejprve charakterizuje přírodní látky a jejich léčivé 
účinky. Navazující kapitola se poté zaměřuje již pouze na účinky antimikrobiální a je pojata jako přehled 
látek tříděných podle jejich chemické struktury. U každé skupiny substancí jsou příklady přírodních látek, 
které je obsahují. Teoretickou část práce uzavírají důležité kapitoly pojednávající o kultivačních médiích 
a agarové difuzní metodě, která je následně využita v praktické části. V samotné praktické části autor 
ověřil antimikrobiální účinky vybraných látek, podrobně popsal průběh testování a opatřil ho množstvím 
vlastních fotografií, které pokusy dokumentují. Za cennou považuji kapitolu 8, kde autor uvádí metodické 
poznámky pro učitele, kteří by chtěli podobné pokusy provádět se svými žáky. Metodika je doplněna 
pracovním listem uvedeným v příloze.  Celkově má práce logickou strukturu. Použitá literatura je vhodně 
vybrána.  
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru použité 
literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková grafická úprava, 
přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, úroveň kvality tabulek, grafů, 
obrázků a příloh, apod.): 
 
Práce obsahuje 65 stran textu a 4 strany příloh. Jazykový projev autora je na dobré úrovni. Práce má 
předepsané formální členění, obsahuje anglický abstrakt. K formální úpravě nemám v podstatě žádné 
připomínky, je pečlivá a téměř bez chyb. Výtku bych měla jen k nejednotnému stylu uvádění citací v 
textu. 
 
4. KOMENTÁŘ VEDOUCÍ (úroveň a pravidelnost komunikace s autorem(kou), celkový dojem, silné a 
slabé stránky, originalita myšlenek, možný přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 
 
Práce působí velmi pěkným dojmem, je přehledně zpracovaná. Autor pracoval samostatně a iniciativně, 
pravidelně konzultoval s vedoucí práce, na konzultace přicházel vždy připravený.  
 
5. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě, nebo nedoporučuji k 
obhajobě): 
 
Předložená bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací, a proto ji doporučuji 
k obhajobě. 
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