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Nazev práce:
Rozšířenía formy tetracyklinové rezistence v životním prostředí
x Práce je Iiterární rešeršívesmys|u zveřejněných poŽadavrů 1pravioet;
Práce obsahuje navíc i v|astnívýs|edky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Cílem práce bylo shromáždit a utřídit současnépoznatky o formách a rozšíření
determinant tetracyk|inové resistence v Životním prostředí.

E

Struktura (č!enění)práce:
Práce má 36 stran, má všechny ná|eŽité kapito|y

a je č|eněna na tři tematické
okruhy: charakteri sti ka tertacyk| n u, formy tetracyk| nové resi stence, rozš ířen í
v půdě, vodním prostředí a lidských iso|átech.
i

i

Jsoupoužitéliterárnízdrojedostatečnéajsouvprácisprav@

Použil(a) autor(ka) v rešerširelevantní údaje z |iterárních zdrojů?
Autorka pouŽi|a re|evantní údaje, které vybra|a z ve|kého mnoŽství |iteratury, která
je pub|ikovaná na toto téma, aby do|oŽi|a doposud charakterizované geny
tetracyklinové resistence, mechanismus jejich působenía případně regulaci genové
exprese v přítomnosti tetracyklinu. Dá|e zmapova|a práce zabývající só
charakterizací rezistentních popu|acív půdníma vodním prostředí. V prácijsou
literárnízdroje správně citovány. V seznamu Iiteratury se a|e autorka nedrŽe|a
jednotného schématu zápisu citací.

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výstedky,;sou tyto výsleot<y
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
Práce je pouze rešeršníhocharakteru.

FormaIni Úroven práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková
úroveň):
Grafická úroveň práce je standardní, autorka práci doplni|a 8 převzatýmí
obrázky,které jsou řádně qitovány, grafická úroveň obrázků ie adekvátní zdr
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|ismům..a pouŽití
p1o,i"-:l1d::Y.r:]"-.:,fi'"ost do českéhojazyka,
angIické terminoto!
", ^erovísak
informací, kterému muse|a če|it.
.-'ňz'tvím

;ijř;řř;;ái

odnocení:
a utřídit informace V pomerne
Cí|e práce autorka sp|ni|a, dokaza|a se orientovat
poznatky o působeni tetracyklinu a jeho
rozsáh|é problemat"" v první iásti shrnu|a
identifikovaných genů tetracyk|inové
struktuře v druhé ůá'ii pob'ala souhrn dosud
práce mapujícídistribuci determinant
resistence a v treti8ásii snromazdila současné
prostředí a moŽné mechanismy rozšířenía
tetracyklinové resisien"" u Životním
expozice zdroje genů tetracyk|inové
udrŽování v xoneÓných |okalitách po skončení
pro jeii budoucí
dokáza|avybrat ty informace, které budou.relevantní
v půdníchbakteriích u nichŽ doposud
diplomovou práciá to ón","xterizacelenů
a ani charakterizované genetické
tetracyklinová resistence neby |a prokázána
p-r"o|oŽiIa rozsáhlou práci, v které prokáza|a
determinantv teto iesi,t"n.". Autorka
schopnost pracovat s vědeckou Iiteraturou.
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