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x Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce bylo shrnout v literatuře popsané současné možnosti metody 
průtokové cytometrie při studiu bakteriálních populací. 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce má předepsanou strukturu a členění, má maximální rozsah, 
s přehledem použité literatury 40 stran. Hlavní část textu je rozdělena na 
úvod do k průtokové cytometrii, dále na možnosti fluorescenčního barvení a 
její specifika pro bakterie, dále aplikace použití v jednotlivých odvětvích 
mikrobiologického výzkumu, a to jak pro základní výzkum, tak v praxi 
několika odvětví. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně 
citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Podle mě ano pro obě otázky. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto 
výsledky adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce je pouze rešeršní 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
Práce je po informační stránce velmi rozsáhlá, student se hned na začátku 
práce rozhodl psát práci v angličtině, což zvládl na dobré úrovni. Práce 
neobsahuje žádný obrázek, což je z důvodů charakteru i rozsahu práce. 
Graficky je práce na standartní úrovni. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Téma práce si student vybral sám, protože se o tuto techniku aktivně zajímá 
a myslím, že se v něm od samého začátku dobře orientoval. V průběhu 
bakalářského studia absolvoval i příslušný přednáškový kurz. Jediné, co 
jsme ze začátku sepisování práce řešili, byl struktura a rozsah práce, její 
zacílení a forma prezentace. Nicméně student pracoval samostatně, práci se 
mnou průběžně konzultoval a průběžné verze významně vylepšoval. Myslím, 
že v jeho případě sepisování práce splnilo i výukový cíl a že student udělal 
velký pokrok ve zpracování vědecké literatury. Proto práci hodnotím velmi 
kladně, i když pravděpodobně při rozsahu tématu by bylo možné zpracování 
vylepšit. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
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Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
x výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
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