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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
V zadaní predloženej diplomovej práce su uvedené zásady pre vypracovanie práce, ktoré diplomantka
v plnom rosahu dodržala. V závere 1. kapitoly diplomantka uviedla vytýčené ciele. V teroretickej
časti bolo podrobné spracovanie poznatkov o kvasinkách a ich  morfologii, cytologii, rozmnožovaní a
taxonomickom zaraďovaní vrátane popisu klasických a moderných metód využívaných pri ich
identifikácii. Pre experimentálnu časť bola zadaná úloha otestovania vplyvu súboru antibiotík na
vybrané zbierkové kvasinkové kultúry s využitím selektivne – diagnostického média CHROMagaru.
Všetky ciele zadania diplomantka splnila  a preto môžem konštatovať, že predložená diplomová práca
Bc. Boturovej zodpovedá uvedenému zadaniu v plnom rozsahu.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Predložená diplomová práca je štrukturovaná v súlade s jej zadaním. Je spracovaná  prehľadne na
veľmi dobrej odbornej aj grafickej úrovni.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Predloženú diplomovú prácu hodnotím jako vynikajúcu. Diplomantka v nej dokazuje schopnosť
samostatnej odbornej činnosti s tvorivým prístupom.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
K predloženej práci nemám žiadne zásadné pripomienky, iba jednu drobnú, formálnu a to, že na str. 3
v kap. 2.2 diplomantka pozabudla v texte citovať obr. č. 1.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Tému predloženej diplomovej práce hodnotím ako veľmi aktuálnu a výsledky prezentované v
kapitolách 4.5 a 6 hodnotím ako originálne.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Tu musím veľmi vysoko ohodnotiť úsilie diplomantky, ktorá pre spracovanie diplomovej práce
využila okrem 5 odporúčaných študijných materiálov aj 44 ďalších najnovších odborných článkov
publikovaných v svetových periodikách dostupných na internete. Tomu zodpovedá aj vysoká kvalita
spracovanej teoretickej časti práce.

7. Hodnocení formální stránky.
K jazykovej úrovni sa necítim povolaná vyjadrovať, nakoľko nemám štátnu odbornú skúšku z jazyka
českého. Po stránke formálnej ju hodnotím ako veľmi dobrú.

8. Jaký je způsob využití práce?
Predpokladám, že výsledky predloženej diplomovej práce sú využiteľné v edukačnom procese
nakoľko teoretická časť zahŕňa veľké množstvo najnovších poznatkov z danej oblasti a taktiež sa
domnievam, že výsledky dosiahnuté diplomantkou sú publikovateľné, čo odporúčam urobiť.

9. Celkové hodnocení práce.
Predloženú diplomovú prácu Bc. Jany Boturovej odporúčam k obhajobe.
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