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Práce je: rešeršní 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

e) Prezentace výsledků: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení:       
Bakalářská práce shrnuje dosavadní poznatky o bakterii Staphylococcus aureus. Autorka se 
podrobně zabývá laboratorní diagnostikou, patogenitou, způsobenými onemocněními, ale 
také léčbou a problematikou rezistence. Kladně hodnotím zejména kapitolu 10. Antibiotická 
terapie, v které se autorka věnuje vzniku rezistence na jednotlivé skupiny antibiotik.  
 
Dotazy a připomínky:  
Připomínky: 
1) Některé kapitoly na sebe nenavazují. Např. se od 8. kapitoly věnujete rezistentním 
kmenům, ale samotný termín rezistence vysvětlujete až v kapitole 10.3 Rezistence. 
2) V diskuzi píšete o výskytu methicilin rezistentního kmene ve společnosti (str. 63-67). Tato 
část, spolu s obrázky, by měla být spíše v příslušné kapitole (8.5 Výskyt MRSA v Evropě) a 
v diskuzi zmíněny jen nejdůležitější informace. 
3) Ve výtisku, který jsem měla k dispozici, nejsou obrázky vytištěny barevně. Černobílý tisk je 
na škodu zejména u obrázků 6; 7; 8; a 9, které tak ztrácí svou výpovědní hodnotu. 
4) V seznamu obrázků stačí jen název obrázku a strana, cokoli dalšího (popis obrázku ani 
citace) se zde neuvádí. 
5) Články v seriálových publikacích se citují jiným způsobem než elektronické zdroje, 
přestože jsou dostupné online. 
 
Dotazy: 



1) Jak daleko je vývoj vakcín proti rezistentním bakteriálním kmenům? Dostala se některá 
látka až do fáze klinického testování?  
 
Celkové hodnocení, práce je:  velmi dobrá, k obhajobě: doporučuji 
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