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Posudek na bakalářskou práci

| školitelský posudek                        Jméno posuzovatele:  Mgr. Vratislav št'ovíček
EE oponentský posudek

Datum:  5.9.2008

Autor:  Mariin  Kracík

Název práce:
Povrchově aktivní látky bakteriálního původu

EE  Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných  požadavků  (pravidel).
E Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

Autor si klade za cíl  představit povrchově aktivní látky mikrobiálního původu, jejich
vlastnosti a využití v praxi.
V práci je nastíněn velký potenciál biosurfaktantů, obtíže s jejich využitím
v praktických aplikacích a možná budoucí řešení.

Struktura (členění) práce:

Práce je členěna klasicky na úvod (2 str.), vlastní text (16 str.) a závěr (1str.). Je
dále doplněna abstraktem v českém i anglickém jazyce (1  str.) a seznamem použité
literatury (5 str.)

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši  relevantní údaje z literárních zdrojů?

Autor čerpá informace z celkem 51  souhrných i původních prací a 3 elektronických
zdrojů.  Použité zdroje považuji za dostatečné, údaje za relevantní.
Občas lze v textu i v seznamu literatury nalézt nepřesnosti při citování použitých
zdrojů, zvolený styl tak není zcela konzistentní.

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

XXX

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Formální úroveň práce je velmi dobrá. Text je čtivý, s minimem překlepů a je vhodně
doplněn sedmi obrázky a čtyřmi tabulkami.

Splnění cílů práce a celkové hodnoceni:
Autor předkládá velmi pěkný přehled o z hlediska praktického využití velmi
významných látkách -biosurfaktantech. Práce je velmi čtivá, působí kompaktně a
vyvarovává se výraznějších formálních  nedostatků. Cíle se dle mého názoru
podařilo splnit,  bakalářskou  práci  Martina  Kracíka proto s klidným srdcem doporučuji
k obhajobě.
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Otázky a připomínky oponenta:

Pár drobných připomínek mám k formální stránce a jsou spíše okrajového rázu.

Vzhledem k nepřesnostem v citování použité literatury (při odkazech v textu občas
chybí uvedení kolektivu -tedy zkratky ef a/. za jménem autora, zmíněná zkratka by
také měla být psána kurzívou, chyby se vyskytují rovněž v seznamu literatury) bych
autorovi doporučil do budoucna pouŽívat software pro práci s citacemi -např.
Endnote

Kapitolu 5.2 bych určitě pro přehlednost rozdělil do několika odstavců.

Otázky:

Jaké mikroorganizmy se používají v případě zmíněné technologie MEOR?

V kapitole pojednávající o biologické funkci mikrobiálních suriaktantů zmiňujete, Že
„v souvislosti se stacionární fází byly popsány 4 funkce bakteriálních surfaktantů".
Dále však komentujete pouze 3. Jaká je ta čtvriá?

Lze využít některé biosurfaktanty v metodách molekulární biologie.  Např.  pro
solubilizaci membránových proteinů?

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)

borně   Evelmidobře   Edobře
Podpis školitele/oponenta


