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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 
Cílem diplomové práce bylo připravit sérii mutací v rezistenčním genu vgaALC, u 
připravených mutant stanovit minimální inhibiční koncentrace pro linkosamidová a 
streptograminová antibiotika a na základě získaných výsledků posoudit vliv vybraných 
aminokyselin na rezistenční fenotyp.  
Literární přehled je zpracován přehledně a obsahuje všechny zásadní informace, nicméně 
v některých aspektech postrádá aktuálnost. Důvodem je především velmi slabá znalost 
anglického jazyka, která značně znesnadňuje autorce orientaci v odborné literatuře a 
internetových databázích.  
Přístup studenta k práci s literaturou: 
Jak již bylo řečeno výše, problémem autorky je velmi špatná znalost angličtiny. Vlastní 
literární rešerše proto autorce trvala mnohonásobně déle než je obvyklé a ještě bylo nutno 
některé pasáže dovysvětlit.  
Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 
samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): Přístup k práci v laboratoři 
postrádal aktivitu i vlastní invenci. Naučené metody Michaela prováděla reprodukovatelně, 
avšak bez viditelného zájmu o věc. Možnost vlastního přínosu byla navíc znatelně omezena 
chabými teoretickými základy studentky. Vyzdvihnout naopak musím velikou pečlivost při 
psaní protokolů. 
Přístup studenta při sepisování práce: 
Také vlastní sepisování práce bylo velice zdlouhavé, což bylo ovšem pravděpodobně 
důsledkem toho, že Michaela odložila obhajobu na nejzazší termín a mezi tím už nastoupila 
do zaměstnání, a tudíž neměla tolik volného času na psaní. Ani to však neomlouvá značné 
množství pravopisných chyb, překlepů, nejednotnost v názvosloví a podobně. Častým 
prohřeškem byly extrémně dlouhé, a následkem toho již zcela nesrozumitelné věty. Michaela 
se musí naučit vyjadřovat přesně a přitom stručně.  
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Přes všechna úskalí byly cíle práce nakonec splněny. Autorka si osvojila všechny potřebné 
metodické postupy a vykonávala je reprodukovatelně. Výsledky své práce dokázala 
uspořádat a vyhodnotit, nicméně vzhledem k nízké míře samostatnosti a vzhledem 
k minimálnímu vlastnímu přínosu nemohu navrhnout hodnocení lepší než „dobře“. 
Návrh hodnocení školitele: 
 
  výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele: 
 
 

 


