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Práce je: rešeršní 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

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: velmi dobrý 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Práce se zabývá nejen samotnou diagnostikou plísní rodu 
Fasarium, ale výstižně popisuje celý rod, včetně morfologie, patogenity a patogeneze či 
produkovaných mykotoxinů. Úvod práce patří obecnému popisu vláknitých mikromycet. 
Ačkoliv práce zcela postrádá kapitolu Diskuze, je daná problematika vždy rozebírána 
v konkrétních kapitolách a diskutována tam. Přesto by případná diskuze mohla poskytnout 
ještě hlubší a detailnější pohled na některé metodiky.Text je psaný dobrou češtinou 
s minimem pravopisných chyb. 
 
Dotazy a připomínky:  
Připomínky:  
Znak fakulty uvedený na první straně není aktuální. 
Abstrakt není strukturovaný dle požadavků katedry, chybí hlavička. 
Název tabulek by měl být uveden nad tabulkou nikoliv pod ní. 
Seznam zkratek by byl přehlednější seřazený dle abecedy. 
Uvítala bych větší důraz na samotnou diagnostiku rodu Fusarium. 
 
Dotazy: 
1. V práci píšete o zhotovení louhového preparátu k pozorování hub. Kolika procentní 
hydroxid draselný se k tomuto účelu používá? Má koncentrace hydroxidu vliv na výsledek 
preparátu? 



2. Jaký je postup přípravy preparátu u fluorescenčního barvení? Můžete srovnat 
flourescenční barvy uvedené v práci z hlediska ceny, dostupnosti, jejich výhody/nevýhody 
atd.? 
3. Na str. 37 píšete o hemokultivačním stanovení. Jaký typ lahviček se pro tento účel 
používá, jak dlouho se nechávají kultivovat a za kolik dní (průměrně) se objeví pozitivita 
v případě fusarií? 
  
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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