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1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a do 
jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny): 
 
Cíl práce je jasně stanoven v úvodu, byl zcela naplněn.  
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich diskutování, 
náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního 
badatelského/odborného přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.): 
 
Předložená práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část je mnohem rozsáhlejší než 
část praktická. Začíná obecnou charakteristikou bakterií a jejich kultivací na agarových půdách. 
Autorka dále popisuje metody zjišťování inhibice růstu bakterií a podrobně uvádí jednotlivé 
antimikrobiální látky. Text je většinou přiměřeného rozsahu, některé kapitoly by mohly být lépe logicky 
strukturované (např. kapitola 1.3). Také některé pasáže jsou poněkud zmatené, což vede k jejich nižší 
srozumitelnosti, a pokud bychom je chápali doslova, tak jsou tak zjednodušené, až jsou z dnešního 
pohledu chybné (např. popis kvašení a dýchání na straně 13 podle středoškolské učebnice z roku 
1994). Kapitola 4.3 o zubních pastách a ústních vodách je velice stručná a chybí zde uvedení 
účinných antimikrobiálních látek včetně mechanismu účinku (jsou uvedeny pouze fluoridy). 
 
Praktická část popisuje práci autorky v laboratoři, kdy chtěla vyzkoušet využití diskové difúzní metody 
a její modifikace pro stanovení citlivosti bakterií na různé antibakteriální látky. Popis je mnohdy naivní, 
styl kolísá mezi „návodem na praktická cvičení“ a „laboratorním deníkem“. Nicméně dobře ilustruje 
množství práce, kterou studentka v laboratoři odvedla. Celý průběh testování je fotograficky 
dokumentován (viz příloha).  
  
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru použité 
literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková grafická úprava, 
přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, úroveň kvality tabulek, grafů, 
obrázků a příloh, apod.): 
 
Práce obsahuje 56 stran textu a 9 stran příloh, kde jsou umístěny vlastní fotografie autorky. Literatura 
by mohla být početnější i novějšího data, není zde ani jediný zahraniční zdroj. Citace v textu jsou 
v pořádku. Práce obsahuje všechny předepsané náležitosti. Vyskytují se zde občasné překlepy a 
pravopisné chyby. Formální úprava je nejednotná (zejména odrážky, okraje). 
 
4. KOMENTÁŘ VEDOUCÍ (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný přínos 
pro praxi, publikovatelnost, apod.): 
 
Práce působí v podstatě dobrým dojmem. Autorka věnovala velké úsilí práci v laboratoři a vykazovala 
zde jistou šikovnost. Vyzkoušené úlohy jsou využitelné v praxi. Jejich přetavení v konkrétní návody na 
praktická cvičení by vyžadovalo ještě další zkoumání a přestrukturování textu.   
 
 
 
 



5. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě, nebo nedoporučuji k 
obhajobě): 
 
Předložená bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací a doporučuji ji 
k obhajobě.  
 
V Praze 15.8.2014                                    RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 
                


