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Jméno posuzovatele: 
RNDr. Irena Lichá, CSc. 

Datum: 
7. 7. 2020 

Autor: Nikola Hloucalová 
 

Název práce: 
Působení antibiotik na střevní mikrobiom a vliv probiotik na jeho obnovu 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce bylo vytvořit stručný přehled o složení lidského střevního mikrobiomu, 
sepsat aktuální poznatky o působení antibiotik na střevní mikrobiom a důsledcích 
vzniklé dysbiózy. Dále shrnout nové poznatky vlivu probiotik na jeho obnovu. 
 

Struktura (členění) práce: 
Struktura práce je členěna předepsaným způsobem. Obsahuje abstrakt, seznam 
zkratek, úvod, 5 kapitol odborného textu celkem na 21 stranách a závěr, který 
stručně shrnuje poznatky řešeného tématu, a seznam literatury. Celkem 37 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Práce obsahuje 92 citací, což považuji za zcela dostačující. Převážná většina jsou 
původní odborné práce a jsou správně citovány. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Předkládaná práce neobsahuje žádné vlastní výsledky. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
Práce je po formální stránce na dobré úrovni. Text je srozumitelný, čtivý a obsahuje 
minimální množství překlepů. Obrázková dokumentace je standardní a vhodně 
doplňuje text. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Nikola si téma své bakalářské práce vybrala sama a začala na ní pracovat již od 
začátku semestru 2019. Postupně vyhledávala a třídila literaturu, výběr se mnou 
několikrát konzultovala. Do konce roku měla rámcovou osnovu práce. Poté začala 
sepisovat vlastní text, který jsme konzultovali pouze přes mail, vzhledem k situaci na 
jaře tohoto roku. Do textu jsem zasahovala minimálně a pouze jsem doporučovala 
obsah a pořadí jednotlivých kapitol. Po skončení karanténních opatření jsme pouze 
práci dokončili. Nikola pracovala samostatně a zpracovala dostatečné množství 
odborné literatury z které vytvořila přehlednou práci, v které shrnula účinky antibiotik 
na střevní mikrobiom vedoucí k dysbióze a následnému obnovení bakteriální 
mikrobioty pomocí probiotik. Všechny cíle považuji za splněné, a proto doporučuji 
předkládanou práci k obhajobě. 
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