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Cíle práce
Cíle práce jsou jasně formulovány:

- ověření růstových rychlostí studovaných kmenů na tekutém i pevném médiu
- porovnání údajů získaných kultivací kmenů v různých podmínkách a vyhodnocení

schopností r a K-stratégů
- identiťrkace membránových mastných kyselin všech kmenů pěstovaných ve všech

podmínkách a porovnání pružnosti a typů acaptace
- změření a lyhodnocení schopnosti kmenů fluidizovat své membrany při kultivaci

v různých podmínkách
Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANo
Rozsah práce (poěet stran): 141

Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova, ANo
Je uveden seznam zkatek? ANO
Literární přehled:

odpovídá tématu? ANo
Je napsán srozumitelně? ANo
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojtfl ANo
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANo, a|e viz

přioomínkv ooonenta'
Materiál a metody:

odpovídají pouŽité metody experimentální kapitole? ANo
Kolik metod bylo použito? Bylo pouŽito 6 metod, jedna znich byla nově zavedena.
Jsou metodv srozumitelně ooosánv? ANo

Experimentální část:
Je vysvětlen cíl experimentů? ANo
Je dokumentace ''nýsledků dostačující? ANo
Postačuie mnoŽství experimentů k získání odpovědí nazadané otázky? ANo

Diskuze:
Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních lysledků? ANo
Jsou výsledky porovnávány s literaturou? ANo

Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky? ANo, je naznaěen
další směr možnÝch studií fuzioloeických rozdílů mezi r a K stratégy u bakterií
Závěry (Souhrn) :

Jsou vÝstižné? ANo
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Formální uroveň práce je na dobré úrovni, obrazovádokumentace a grafika je srozumitelná.
Text ie čitelnÝ abez závažných chvb.
Splnění cílů práce a celkové hodnocenÍ:
Konstatuji, že po podrobném prostudování diplomové práce jsem nabyl přesvědčení,
předloŽená práce splnila vytčené cíle. Uchazečka získala řadu originálních výsledků

ze
a



osvědčila schopnost samostatné odborné práce. Ziskané
další rozvoj poznáni v daném oboru. Diplomovou práci
rád doporučuji, aby byla přijata k obhajobě'

výsledky povaŽuji za přínosné pro
hodnotím jako zdďilou a kvalitní a

otázky a připomínky oponenta:
-PouŽité literarní zdrojejsou v celku dostatečné, ptám se však autorky proč nejsou citovány
práce Dr. D. Elhottové, která v ČR rozvíjí úspěšně metodu identifikace bakterií metodou
MIS Sherlock. Přitom ana|ýzy mastných kyselin byly prováděny s její pomocí.

-Způsob citování je v zásadě správný, nicméně překvapí, že v textu nejvíce zmiňovaná práce
Itištůfek a kol. (2005) - není správně citovaná, je uváděno KRISTUFEK 2005, namísto
KRIŠTŮFEKet al' 2005, Tato orá v Přehledu literatury není uvedena.
Návrh hodnocení oponenta (znánka nebude souěástí zv eŤejněných informací)
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