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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení:  
Diplomová práce je velmi pěkně zpracovaná. Autorka tématu rozumí a výsledky jsou 
publikovány srozumitelně, ale je škoda, že se v práci občas vyskytují drobné gramatické 
chyby např. na straně 12 chromogení místo chromogenní… Na str. 36 mohl být kvalitnější 
obr. 10, není patrné, jaké změny máme v obrázku hledat. 
 
Dotazy a připomínky:  
Na autorku mám tyto dotazy 
1) na str. 15 uvádíte infekce zažívacího traktu, které časti traktu se jednotlivé infekce týkají? 
2) v práci píšete, že kvasinky kultivujete při 35 C a 36 C? Opravdu jste kultivovala při různých 
teplotách? 
3) na str. 32 máte dvě zkratky ZR a CX, které nejsou obsaženy v seznamu zkratek, prosím 
vysvětlit. 
4) na str. 33 uvádíte, že se testovaní provádí modifikací protokolu M27-A2, kde jste tento 
protokol získala? 
5) na str. 33  je věta "Do sloupců destičky….do sloupce 1 50ml …….do sloupce 2 50 ml 
roztoku ATM mikro2" - opravdu jste pipetovala 50 ml do mikrotitrační destičky, co znamená 
mikro2? 
6) na str. 37 uvádíte u izolátu z dutiny ústní 85, že nedošlo ke změně MIC, v diskuzi píšete, 
že mohlo dojít k chybě během testování, opakovala test tohoto vzorku? 
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