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Diplomantka Kateřina Comová si téma diplomové práce zvolila z nabídky skupiny
Mikrobiologie a Imunologie dle svého zájmu, díky čemuž bylo provedení praktické části
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literárních zdrojů, z nichž byla velká část článků ze zahraničních časopisů. Výsledky autorka
vyhodnotila také samostatně, a to i přes skutečnost, že aktivitu vykaázalo pouze malé procento
aktivních sloučenin.
Výsledná práce má ucelený charakter a vyhovuje po obsahové i formální stránce všem
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