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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Předmětem této rešeršní práce jsou mikrobiální biofilmy se zaměřením na biofilmy tvořené 
kvasinkami, s hlavními modelovými mikroorganismy Candida albicans a Saccharomyces 
cerevisiae.  

 

Struktura (členění) práce: 
 
V úvodu se práce zabývá pojmem kvasinka a její význam pro lidskou činnost. V druhé části 
práce jsou popsány typy a morfologie kvasinkových kolonií, následuje kapitola 3, kde je 
popsána tvorba biofilmů (či biofilmových kolonií) dvou modelových mikroorganismů - 
Candida albicans a Saccharomyces cerevisiae. Dále se práce zabývá dosud známými 
adhezivními proteiny (a jejich expresí), které se na tvorbě biofilmů podílejí. Popsány jsou i 
mechanismy rezistence, které s tvorbou biofilmu a obecně patogenitou mikroorganismů 
úzce souvisí. V rámci diskuze patogenity modelových kmenů jsou v kapitole 6 zmíněny i 
probiotické mikroorganismy. 
Polymikrobiální biofilmy (C. albicans a Staphylococcus aureus, případně Pseudomonas 
aeruginosa) a jejich vzájemné interakce tvoří předposlední kapitolu. 
V poslední kapitole se práce velmi krátce zabývá antimykotiky. 

 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Literatura je  citována správně a konzistentně, vybrané údaje z literárních zdrojů jsou 
relevantně vybrány a spojeny do logických celků. 

 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce je rešeršního charakteru, vlastní výsledky neobsahuje. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Celkově je práce na velmi dobré formální úrovni, jak z hlediska gramatiky tak zpracování 
textu s minimem překlepů, pouze s občasnými chybami, příklady viz níže: 

- použití spojení „S.cerevisiae“ – chybějící mezera 
- kapitola Závěr není zarovnána do bloku 
- názvy mikroorganismů v části 10 Použitá literatura nejsou uvedeny kurzívou 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
V práci jsou kvasinkové biofilmy diskutovány dostatečně vzhledem k tomu, že se jedná o 
bakalářskou práci zpracovávající takto široké téma. Vhodným rozhodnutím byl výběr 
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modelových mikroorganismů, na nichž byly demonstrovány hlavní principy významu a 
funkce biofilmů. Práce je vhodně členěna a v jednotlivých částech byly převážně vybrány 
relevantní údaje. Student prokázal schopnost pracovat jak se zahraniční tak českou 
vědeckou literaturou. 
Celkově je práce pečlivě zpracována a splňuje požadavky na rešeršní bakalářské práce. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Připomínky: 
V kapitole Úvod nebyl dodržen požadavek „představení problému o němž práce pojednává“ 
a „vymezení cílů práce“, pojem „biofilm“ se v něm vůbec nevyskytuje.  
V práci se místy vyskytují drobné nepřesnosti, není to ale nijak časté a na celkové kvalitě 
práce se toto výrazně nepodepisuje (např.: chybějící odkaz na tvorbu biofilmu u 
imunokompromitovaných pacientů v hodnocení významu biofilmu v lékařském prostředí, 
kap. 3, strana 7). 
 
Otázky: 
Diskutujte přenositelnost informací zjištěných studiem „koloniových biofilmů“ a biofilmů 
nacházejících se např. v přírodě či lékařském a průmyslovém prostředí (viz kap. 2). 
Jaké byste navrhla postupy pro léčbu infekcí způsobených polymikrobiálními biofilmy 
v závislosti na informacích uvedených v kap. 7? 

 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 
 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 
 

 Posudek je nutné zaslat elektronicky na e-mail masek@natur.cuni.cz pro zveřejnění ve 
studijním informačním systému UK, a dále doručit vytištěný a podepsaný v jedné kopii, která 
bude nezbytnou součástí protokolu o státní bakalářské zkoušce, na adresu: 

Dr. Tomáš Mašek 
Katedra genetiky a mikrobiologie 
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova 
Viničná 5 
128 43 Praha 2 
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