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Práce je: experimentální

a) Cíl práce je: zcela splněn

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná/velmi dobrá

c) Zpracování teoretické části: výborné

d) Popis metod: výborný/velmi dobrý

e) Prezentace výsledků: výborná

f) Diskuse, závěry: výborné

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný

Poznámky k hodnocení, výtky, náměty k diskusi: 

Práce je zpracována v anglickém jazyce. Úroveň jazyka je výborná. Výsledky jsou zpracovány do 

přehledné, srozumitelné a jednoznačné podoby. 

Doporučuji: latinské názvy mikroorganismů psát kurzívou, např. na str. 8 – Thermus aquaticus, str. 10 

– Halorubrum, str. 17 – Haloferacales, v textu je překlep – Haloferaces, atd. Stejně tak psát všechna 

označení genů kurzívou – str. 10 rpoB gene sequence. 

V celé práci se vyskytuje pojem „micro-organism“ s mezníkem mezi slovy „micro“ a „organism“. 

Nemyslím, že je důvod pro členení tohoto slova pomocí mezníku.

Dále, pro bližší specifikaci zařízení využitého pro práci se nabízí také uvádět zemi, kde má výrobce 

sídlo (země). Dále se nabízí udělat také „List of chemicals“ a také zde případně uvést výrobce. 

Přímo u obrázku „Figure 4, Figure 5“ by se slušelo mít popisku – do které jamky gelu byl pipetován 

ten, či onen produkt, případně u „ladders“ mít také uvedeny velikost fragmentů v bp.

V sekci „Literatura“  - např. u zdroje Aguilera A., Jain S – chybí uvedení názvu článku, u knihy 

Kaurichev IS., chybí uvedení ISBN knihy.

Dotazy:
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1) Na str. 18 píšete o produkci tzv. gas vesicles“. Můžete mne více přiblížit úlohu těchto vesikul 

u archaebakterií? Je znám mechanismus jejich uvolňování?

2) Na str. 20 píšete, že také v rámci říše hub jsou zástupci, kteří se běžně vyskytují 

v hypersalinním prostředí. Můžete nějaké jmenovat?

Celkové hodnocení: výborně, k obhajobě: doporučuji

V Hradci Králové, dne 23.5.2016 ……………………………………………..
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