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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:       
 
Dotazy a připomínky: K práci mám několik připomínek: 
Kvalita některých obrázků je nízká (obr. 1, 3, 8 a 9), taktéž strukturní vzorce by bylo dobré 
sjednotit měřítko a kvalitu (velikost benzenových jader, písma), patrné zejména u obr. 21. 
Při prvním použití zkratky by měl být uveden celý název, v seznamu zkratek není však 
potřeba uvádět chemické prvky (a nebo uvést všechny uvedené v práci, nejen chlor). 
V seznamu použitých chemikálií je potřeba uvést i výrobce a čistotu produktu. 
Na str. 45 uvádíte matematický vzorec. Rozhodně by bylo lépe zvolit podobu zlomku nebo 
uvést závorky. Pokud by byl brán z pohledu matematického, je výpočet DMSO nesprávný. 
U Trichophyton mentagrophytes bych uvítala obrázek nativního mikroskopického preparátu, 
nikoli barveného, pro lepší srovnání s ostatními kmeny. U obrázků chybí zvětšení. 
Pokud je snaha o uvedení strukturních vzorců popisovaných léků, bylo by vhodné uvést 
všechny (naftifin, anidulafungin, mikafungin,…) 
 
Na autorku mám tyto dotazy: 
1) Jak se standardizuje velikost inokula u agarové diluční metody? 
2) Popište obr. 27 (str. 32) (vysvětlení bílých a šedých polí, směr koncentračního spádu,…). 
V textu je uvedeno, že 1 destička slouží pro 1 vyšetřovaný kmen, což nekoresponduje s daty 
uvedenými v obrázku.   



3) V textu (str. 24) uvádíte, že triazolová antimykotika "Mají širší spektrum účinku a lepší 
farmakokinetické vlastnosti bez minimálních nežádoucích účinků." Tzn., že jsou zcela bez 
vedlejších účinků? 
  
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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