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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Studentka pracovala samostatně, s vedoucí práce pravidelně konzultovala postup při zpracování své
diplomové práce.

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

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

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Diplomová práce navazuje svým zaměřením na bakalářskou práci autorky pojednávající o využití
kvasinek v environmentálních biotechnologiích.
Při zpracování diplomové práce systémem Národního registru VŠKP na odhalování plagiátů byla
zjištěna 13% podobnost s bakalářskou prací autorky, kde shodné části byly nalezeny kromě
formálních údajů také v seznamu použité literatury, zejména pak při obecném popisu kvasinkových
buněk a v odborných názvech jednotlivých kvasinkových kmenů.
Vzhledem k tomu, že se jedná o obecně známé a publikované údaje, které byly doloženy citacemi
řádně umístěnými v textu, a dále, že se nejedná o shody v experimentální části práce, je možné
považovat generované shody v textu obou závěrečných prací za bezpředmětné.

5. Hodnocení formální stránky.
Po formální stránce je závěrečná práce zpracována svědomitě, jednotlivé kapitoly na sebe logicky
navazují a odkazy na zdroje informací jsou v pořádku umístěny v textu. Soupis informačních zdrojů
je veden v souladu s normou ČSN ISO 690 a dostatečně pokrývá sledovanou problematiku.

6. Jaký je způsob využití práce?
Diplomová práce se zabývá ověřením vybraných fenotypizačních vlastností u dvou kmenů kvasinek -
Saccharomyces cerevisiae CCM 8191 a Candida albicans CCM 8215, u kterých byl experimentálně
ověřován růst na novém typu selektivně-diagnostického média a dále reakce na vybrané druhy
antibiotik. Zjištěné výsledky jsou originální a významně doplňují běžně známé morfologické
vlastnosti obou kmenů z praktického hlediska. Výsledky jsou publikovatelné v odborném periodiku
po doplnění podrobnější charakteristiky fyziologických vlastností u obou sledovaných kmenů.

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