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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce odpovídá požadavkům na závěrečnou práci.

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Student pracoval samostatně, s vedoucí práce pravidelně konzultoval postup při zpracování své
diplomové práce.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Diplomová práce odpovídá zadání pro její vypracování.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Práce je členěna na 7 hlavních kapitol a zabývá se problematikou  nových metod taxonomie
mikroorganismů. Cílem experimentální části je ověření systematického zařazení dvou bakteriálních
kmenů podle nových fenotypizačních metod. Připomínky :
- v popisu molekulárních metod chybí zařazení PCR (polymerase chain reaction) jako úvodní
techniky pro elektroforetické hybridizační metody
- v kapitole 5 chybí zpracovaná část týkající se významu kontrolních kmenů
- v popisu metodiky experimentální části chybí jednoznačný popis metody, která byla použitá při
ověření taxonomie bakteriálních kultur
- při hodnocení výsledků experimentální části práce chybí rozbor zjištěných fenotypizačních znaků

5. Hodnocení formální stránky.
Po formální stránce je práce zpracována celkem přehledně, citace na místě v textu jsou v pořádku a
použitá literatura včetně cizojazyčných zdrojů pokrývá dostatečně sledovanou problematiku. Citace
jsou uvedeny v souladu s platnou normou ČSN ISO 690 s drobnými nepřesnostmi. Připomínkuji
jazykovou stránku práce, která je místy nepřehledná a bez kontextu, v textu se objevují gramatické
chyby, které se vyskytují i v odborné terminologii.

6. Jaký je způsob využití práce?
Zjištěné výsledky v experimentální části práce budou základem pro další podrobnou taxonomii na
základě genotypových vlastností, neboť s uvedenými bakteriálními kmeny se na pracovišti IEI VŠB-
TUO běžně pracuje a je nutná jejich správná taxonomická identifikace.

7. Celkové hodnocení práce.
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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