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 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 
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Adéla Zajíčková 

Název práce: 
Enterococcus spp. jako rezervoár genů rezistence. 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Předmětem práce bylo shrnout dosavadní poznatky o výskytu a šíření genů 
rezistence u bakterií rodu Enterococcus. Jsou popsány hlavní mechanismy stojící 
za vývojem odolnosti těchto patogenních bakterií, jak vrozené, tak získané. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna podle požadavků kladenou na tento typ práce a obsahuje 
všechny předepsané kapitoly. Vlastní text práce je rozčleněn do devíti kapitol, 
v kterých jsou postupně popsány rezistence k nejvíce rozšířeným druhům antibiotik 
používaných v klinické praxi. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka v práci cituje 127 prací, které jsou jednak z doby, kdy byly rezistence 
popsány, tím je v seznamu literatury vyšší počet starších prací, a recentní 
publikace tak jsou uvedeny u rezistencí na nově používaná antibiotika.  
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
 
Text práce je doplněn 3 převzatými obrázky, ve vyhovující reprodukční kvalitě, 
takže práce obsahuje převážně textové informace. Možná by bylo přehlednější, 
pokud by byl text práce doplněn více obrázky. Jinak práce nemá formátovací 
chyby. Je psaná srozumitelně, bez překlepů, ale obsahuje mnoho anglizmů. 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce splněny byly, studentka zpracovala relevantní údaje a sepsala je 
v přehledný text, ve kterém shrnula současně popsané rezistenční mechanizmy u 
Enterokoků. Prokázala, že je schopná pracovat s odbornou literaturou. Na práci si 
ale nenechala dostatek času, takže nezbylo mnoho času na konečné jazykové 
úpravy, které se projevily na formulační kvalitě textu. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 


