
U N I V E R Z I T A   KARLOVA   V   PRAZE 
P e d a g o g i c k á   f a k u l t a 

Katedra biologie a environmentálních studií 
 

 
OPONENTSKÝ POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Předložila studentka: Vendula Švehlová 

Název: Testování citlivosti bakterií na vybrané účinné látky ve školních podmínkách 

Oponent: RNDr. Jana Skýbová 

 

Předložená bakalářská práce je zaměřena na metody, zjišťující rezistenci bakterií vůči 

antibiotikům, různým dezinfekčním přípravkům v domácnosti a vůči přípravkům pro ústní 

hygienu, s využitím ve školní praxi. Práce obsahuje 56 stran textu včetně použité literatury a 

dalších informačních zdrojů a fotografické přílohy kultivací. 

 

Převážná část práce je rešeršního charakteru. V první teoretické části práce autorka 

charakterizuje bakterie z hlediska prostředí výskytu, tvaru bakteriálních buněk, výživy, růstu a 

množení bakterií. Ve druhé kapitole autorka popisuje kultivaci bakterií na agarových půdách, 

na ni navazuje kapitola o metodách zjišťování inhibice růstu bakterií. Rozsáhlejší poslední 

kapitola teoretické části je zaměřena na zhodnocení antimikrobiálních látek, jako jsou 

antibiotika,  dezinfekční prostředky a prostředky ústní hygieny. 

 

V praktické části autorka uvádí náměty pro práci ve školní laboratoři – vyšetření citlivosti 

bakterií na antibiotika použitím diskové metody, náměty s využitím dezinfekčních a 

hygienických prostředků a prostředků ústní hygieny. Metody autorka otestovala 

v podmínkách fakultní laboratoře a shledala jako vhodné i pro využití ve školní praxi 

především na středních školách. 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

 V práci se vyskytují drobné překlepy a chyby v umístění tečky před – za citací. 

 Latinská nomenklatura není uvedena ve všech případech kurzivou 

 Formální uspořádání textu je nejednotné (např. místy se vyskytují velké mezery - 

charakteristika zubních past, v některých částech není text rozdělený do odstavců) 

 Pozitivně hodnotím především praktickou část – náměty jsou použitelné v podmínkách 

školní laboratoře. Plánuje autorka jejich praktické využití ve školní praxi? 

 Ve kterém ročníku střední školy je vhodné tyto náměty využít v laboratorních 

cvičeních? 

 

Stanovený cíl bakalářské práce byl naplněn, práce obsahuje po formální stránce všechny 

náležitosti včetně citované literatury a dalších informačních zdrojů.  

Předložená bakalářská práce splňuje i přes výše zmíněné drobné připomínky všechny 

požadavky kladené na tento typ práce, proto ji doporučuji k obhajobě. 
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