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Práce je psaná v anglickém jazyce a 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. 

 

Připomínky, komentáře, podněty k diskuzi:  

Autorka práce se bohužel nevyvarovala drobným prohřeškům v podobě přepisů a překlepů, 

např. na str. 5, „Halorubrum chaviator“ namísto Halorubrum chaoviator, na stejné straně dále 

„stějný“. Na str. 6 např. místo microorganisms figuruje v práci „microorganims“, či místo 

different zde figuruje „difierent“. Dále např. na str. 19 – slovo „mrismas“, slovo werr, či 

interestig, atd.. 

V případě obrázků, např. na str. 20, 23, 30, 31, apod. považuji za vhodné uvést autora 

snímků - samotný autor práce? Převzato? 

Na str. 14, Tabulka 1 – došlo zjevně k záměně/přehození termínů – psychrofilní a 

psychrotolerantní jsou ty, kterým vyhovují nízké teploty, termofilní a termotolerantní jsou ty, 

kterým vyhovují  vysoké teploty – v tabulce je to naopak.  
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Shrnutí: Práce je velmi kvalitně sepsaná, úroveň anglického jazyka je excelentní. Práce je 

přehledná a poutavá ke čtení. Pokud se skutečně autorka podílela alespoň z části na 

provedení všech metodik, které ve své práci popisuje, rozhodně i tento fakt si zaslouží obdiv. 

I přes drobné nedostatky formálního rázu, práci celkově hodnotím jako vysoce kvalitní, 

kvalitou přesahující standard běžných diplomových prací s mikrobiologickou problematikou.  

 

Dotazy:  

1) Na str. 35 píšete, že jste stanovovali citlivost vůči antimikrobním látkám (kapitola 

3.4.2.3). Uvádíte zde agarovou difúzní metodu. Pak tam ale figuruje odstavec, ve 

kterém zmiňujete pojem MIC, která se ale stanovuje jinou metodou pro testování 

citlivosti. Můžete vysvětlit, co jste tímto měla ve své práci na mysli? 

2) Vysvětlete, prosím, princip metody TLC a rozdíl mezi „one-dimensional“ a „two- 

dimensional“ metodou. 

3) Na str. 18, v rámci kapitoly 1.5 Application of halophiles – píšete obecně o širokém 

biotechnologickém potenciálu halofilních mikroorganismů. Mohla byste jmenovat 

konkrétně nějaké druhy mikroorganismů s konkrétním příkladem jejich využitelnosti? 

 

Celkové hodnocení: výborně, k obhajobě: doporučuji 

 

V Hradci Králové dne 29.5.2015 

 

 

        ……………………………………… 

           Podpis oponentky/oponenta 

 


