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P o s u d e k 

 

Volba tématu 

RNDr. Zuzana Šmídová, Ph.D. se ve své bakalářské práci zabývá probiotiky, 

prebiotiky a synbiotiky. Téma práce je velmi aktuální a přístup autorky k jeho zpracování plně 

odpovídá nárokům. 

 

Teoretická část 

Literární rešerše je velmi kvalitní, přehledná a autorčina práce s literárními zdroji je 

adekvátní. Způsob zpracování svědčí o orientaci ve sledované problematice.  

Mírně nejistý pohyb lze pozorovat při práci autorky s mikrobiologickou systematikou / 

nomenklaturou. Drobné pravopisné resp. formulační nepřesnosti vznikly jistě odlišností 

českého a slovenského (autorčina mateřského) jazyka.  

Práce autorky s vědeckým jazykem je výborná. 

 

Praktická část 

V praktické části sleduje autorka formou dotazníkového šetření informovanost 

veřejnosti o studované problematice.  

Formulace cíle (str. 38) tohoto oddílu práce je dobrá, na všechny položené otázky 

autorka podává odpověď. Výsledky (str. 39-58) jsou zpracovány pečlivě a přehledně do 

tabulek a grafů. Pozitivním zjištěním je např. skutečnost, že kysané mléčné výrobky 

konzumuje téměř 90% respondentů. Závěr (str. 62) je správně formulován.  



 

Přílohy  

Přílohy (str. 79-83) jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 

 

Zpracování práce 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Má předepsanou 

strukturu a vhodný rozsah. Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce, ostatní oddíly, 

včetně diskuse (str. 59-61), jsou systémově také v pořádku. 

 

Doporučení k obhajobě a klasifikace:  

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm výborně. 

 

Dotazy k autorce práce 

1 

Z jakých důvodů jsou jako probiotické bakterie nejčastěji využívány BMK (bakterie mléčného 

kvašení) příp. rod Bifidobacterium? 

2 

Jaké známé faktory zásadně modulují skladbu gastrointestinální mikrobioty?  
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