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str. 2 

Není uveden konzultant-  Konzultant práce: MUDr. Pavla Dřevínka, PhD. 

 

str. 3 

“antopogenně” chybí písmenko, správně je: “ antropogenně”. 

 

str. 11 

„.., kde biofilm je trvalým zdrojem chronických a rekurentních infekcí.“ Chybný slovosled, 

správně je: .., kde je biofilm trvalým zdrojem chronických a rekurentních infekcí. 

str. 16 

„U zdravých lidí jsou planktonické buňky, které byly vdechnuty odstraněny z plic a 

trachey…“ chybí čárka, správně je: „U zdravých lidí jsou planktonické buňky, které byly 

vdechnuty, odstraněny z plic a trachey…“ 

 

str. 20 

„Dalším z mechanizmů rezistence, jsou tzv. širokospektré odtokové pumpy…“ 

čárka navíc, správně je:  „Dalším z mechanizmů rezistence jsou tzv. širokospektré 

odtokové pumpy…“ 

 

str. 21 

„…, O-nukleotidyltransferázy apod“ chybí tečka správně je: „…apod.“ 

 

str. 22 

„..léčbu a sní související..“ chybí mezera mezi slovy, správně je: „…léčbu a s ní 

související…“ 

 

str. 28 

„Elektronová mikroskopie (EM) se běžně nepoužívá k průkazu biofilmu, hlavně asi proto, 

že nepracuje s živými buňkami…“ 

Čárka navíc, správně je: Elektronová mikroskopie (EM) se běžně nepoužívá k průkazu 

biofilmu hlavně asi proto, že nepracuje s živými buňkami… 

 

str. 33 

„…buničinou odsály přebytečnou tekutinu.“ chyby v „y“, správně je: „buničinou odsáli 

přebytečnou tekutinu.“ 

 

str. 34 

„…jsou nejdříve kolonizováni a později infikování…“ chyba v „í“, správně je: „…jsou 

nejdříve kolonizováni a později infikováni…“  

 



str. 35 

„reprodukovatelmost“ chybně napsané, správně je: „reprodukovatelnost“ 

 

str. 39 

„vyhodnotily“ chyby v „y“, správně je: „vyhodnotili“ 

 

str. 40 

„Na povrch HM agarové plotny, naočkujeme za pomoci sterilního vatového tampónu…“ 

přebytečná čárka, správně je: „Na povrch HM agarové plotny naočkujeme za pomoci 

sterilního vatového tampónu…“ 

 

str. 44, 46, 55 

„v pravo“ psáno dohromady, správně je: „vpravo“ 

 

str. 48 

„Antibiotika, vůči kterým je vyšetřovaný izolát rezistentní, jsou zvýrazněny žlutě.“- chyba 

ve shodě podmětu s přísudkem, správně je: „Antibiotika, vůči kterým je vyšetřovaný izolát 

rezistentní, jsou zvýrazněna žlutě.“ 

 

str. 50 

„Hodnoty antibiotik jsou uvedeny v µg/ml“ na konci věty chybí tečka, správně je: 

„Hodnoty antibiotik jsou uvedeny v µg/ml.“ 

str. 51 

„Plícní parenchym…“ chyba v“í“, správně je: “…Plicní parenchym…“ 

„… a typizovány pomocí RAPD PCR, která prokázala že jsou isogenní,…“ 

nevhodně umístněná čárka, správně je: 

.. a typizovány pomocí RAPD PCR která prokázala, že jsou isogenní,… 

 

 


