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Název práce:
Nedermatofytické keratinofiIní mikromycety doprovázď1Ící původce onychomykóz.

x
Práce je |iterární rešerší ve smys|u zveřejněných poŽadavků (pravide|).
Práce obsahuje navíc i vlastní výs|edky.

Cí|e práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Cí|e práce jsou jasně vyjádřeny v Úvodu.

1) Hlavním cí|em je podat přeh|ed o současných názorech na ro|i NVH při
onychomykÓzách'

2) Zhodnotit experimentá|ní práce o keratinolytických schopnostech NVH.
3) Literární excerpce druhů NKM, zastoupených v odběrech z nehtů'
4) V praktické části dokumentovat schopnost v|astní práce s izo|áty NVH.

Struktura (č|enění) práce:
Práce je |ogicky č|eněna na teoretickou část (|iterární rešerše) a praktickou část,
která pokývá metodiku, popisy a dokumentaci zpracovávaných kmenů hub a
zhodnocení druhového jejich spektra.
V pří|oze jsou výs|edky |iterární excerpce a dokumentace zpracovávaných kmenů'

Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z |iterárních zdrojŮ?
Ce|kem 122 citovaných prací ukazuje, Že autor dokáza| získat a prostudovat
dostatečně mnoŽství re|evantních prací z okruhu |iteratury k|inícké myko|ogie i

Iiteratury determinačn í.

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i v|astní výs|edky, jsou tyto výs|edky
adekvátním způsobem ziskány, zhodnoceny a diskutovány?
Vlastní praktická část obsahuje metodiku, přeh|ed 21determinovaných taxonů a
rozbor (popisy, dokumentaci a zhodnocení) vybraných 10 taxonů' Získané výs|edky
jsou rozhodně nadstandardní a ukazuji, Že autor zv|ád| náročnou metodiku ku|tivace,
determinace a dokumentace bio|ogického materiá|u.
Formá|ní úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Jazyková i sty|istická úroveň práce je dobrá, dokumentace (makro- i mikrofotografie)
rozhodně přesahuje úroveň začátečníka (viz např. obr. 4.1 a 4'2 na str. 45).

Sp|nění cílů práce a celkové hodnocení:
V rámci |iterární rešerše si autor zvo|i| ne|ehké téma: role NVH je dosud v |iteratuře
diskutována rozporup|ně a autor postihI důvody dosud nejednotného poh|edu na tuto
prob|ematiku a jeho závěry poskytují dobý start do řešení tématu zamýš|ené
dip|omové práce. Práce tedy sp|ni|a stanovené cí|e a ukáza|a, ze autor je schopen
zv|ádnout nejen teorii zvo|ené problematiky (na to ukazuje rešeršní část i výs|edky
|iterární excerpce) , a|e Že ve|mi razantně vstoupil i do praktické části.
Nelze opominou h|uboký zájem autora o řešenou prob|ematiku a tedy dobré
předpok|ady pro vypracování úspěšné dip|omové práce na zvo|ené téma.
Před|oŽená práce sp|ňuje teoretická a praktická kriteria, nastavená na bio|ogické
sekci Př.f. UK.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem práci doporučuji k obhajobě.



otázky a připomínky oponenta:

Návrh hodnocení ško|ite|e nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)

E ve|mi dobře ! oonre
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Pod pis škoIiteIe/oponenta:

Instrukce pro vyp|nění.
r Prosíme oponenty i Školitele o co nejstručnější a nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačené rubrikyjsou povinnou souČástí posudku.. Při posuzováníje nutno zoh|ednit poŽadavky stanovené pro Vypracování baka|ářských prací -
viz http://natur.cuni.czlbioloqie/files/BZk-pravidla-'1 '1-12-2007.doc

. Posudek se odevzdává (zasílá) v e|ektronické podobě na adresu: o.koukol@seznam'cz (pro
Úče|y zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku fiako součást protoko|u o
obhajobě) na adresu: ondřej Kouko|, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2,Praha2,128 43.


