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Práce je: výzkumná 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení:  Diplomová práce se dotýká závažné problematiky nesprávného 

používání antibiotik a s ním spojeného problému narůstání kmenů bakterií na antibiotika rezistentních. 
Nesprávné podání antibiotika se netýká jen jeho konzumenta, jemuž může antibiotikum škodit, aniž by 
pomohlo. Každé podání antibiotika (ať už účelné nebo ne) vytváří selekční tlak zvýhodňující a 
zmnožující bakterie rezistentní oproti citlivým. Zatímco při účelném užití antibiotika lze riziko selekce 
rezistentních kmenů většinou přijmout, při neúčelném používání antibiotika se selektují kmeny, které 
mohou ohrožovat i jiné nemocné prostě tím, že se na ně přenesou anebo předají geny kódující 
rezistenci. Neúčelné podání antibiotik je tedy problém společenský. Každý stát by měl používat 
účelnou antibiotickou politiku, do níž samoléčení zjevně nespadá. Diplomantka popsala situaci v 
Ruské federaci. Zvolila adekvátní metodu a získala dost dat, která účelně zpracovala. I teoretická část 
práce a diskuze jsou fundované a po odborné stránce kvalitní, jazykově by bylo možno text zdokonalit. 
 
Dotazy a připomínky: K autorce mám 2 dotazy: 1) V práci zmiňujete skutečnost, že v Ruské 
federaci slouží antibiotika ke stimulaci růstu hospodářských zvířat. Víte, zda je tato praxe 
běžná v zemích EU? 2) Naznačte opatření, která by mohla vést k účelnějšímu podávání 
antibiotik ve Vámi studované oblasti. 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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