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Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní
Případné poznámky k hodnocení: Autorka předložená diplomové práce má přiměřenou a přitom
zcela naplněnou ambici metodologicky připravit budoucí testování aktivit nově syntetizovaných biocidů
vůči stafylokokům tvořícím biofilm. Problematika biofilmů je velmi přehledně, didakticky zpracována v
teoretické části. Metody práce jsou recentní, uvážlivě zvolené a posléze kriticky zhodnocené.
Výsledková část je graficky velmi zdařile dokumentována. Získaná data jsou podrobena zasvěcené
diskusi, zejména oceňuji publikaci poznatků i o nevhodných pracovních postupech (např. s. 80), což
pomůže při pokračování tohoto velmi užitečného projektu. Stejně jako grafický projev je i text práce
kvalitní, informativní. To svědčí o tom, že autorka rozumí řešené problematice a je kompetentní ji
aplikovat.

Dotazy a připomínky: K práci mám jen drobné formální připomínky: Bylo by výhodné, aby spolu
související grafy (např. na s. 63 resp. 64) měly svislé osy se stejným maximem/modulem (zde OD
1,5), což by umožnilo snadnější porovnání jednotlivých kmenů, tak jak je to např. na s. 65. Text má
výbornou jazykovou úroveň, snad jen na konci s. 82 se nezdařila shoda podmětu a přísudku.
K autorce mám 3 dotazy: 1) Jakou barvu má kalkofluorová běloba, 2) Proč inokula s vyšší denzitou
buněčných elementů (OD 1,0 nebo 0,5) dávala vzniknout méně „mohutnému“ biofilmu? 3) Budete ve
své práci pokračovat?
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