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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Karla Mazánková 
s názvem: CrAssphage v odpadních vodách a lidské stolici

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30) 

27 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 18 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury
textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

5 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40) 

37 

5. Celkový počet bodů 87 

Návrh otázek k obhajobě

1. Která vyhláška stanovuje mikrobiologické aj. ukazatele pitné vody a jejich hygienické limity? Co je
zdrojem mikroorganismů, které se mají kontrolovat na základě této vyhlášky?

2. Co to je lyzogenní konverze? Mohla byste uvést příklady?

3. 

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ X ❏ ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

  Bakalářská práce Karly Mazánkové má požadovaný rozsah, je bez gramatických chyb a téměř nevykazuje
stylistické nedostatky. Práce má netypickou strukturu vzhledem k tomu, že studentka stanovuje cíl a řeší
úkoly nejenom praktické části, ale i teoretické části. Proto kapitolu Cíle práce uvádí hned za Úvod.

  V teoretické části se autorka zabývá bezpečností práce na úrovni biologického rizika 2. Proto podrobně
analyzuje legislativu, která se týká této oblasti a provádí hodnocení laboratoře, ve které realizuje
praktickou část své práce. 

  V praktické části autorka provádí detekci tří úseků genomu nedávno objeveného bakteriofágu CrAssphage
a používá pro to metodu PCR. Autorka se podrobně věnuje postupům při zpracování vzorků, podrobně
jmenuje nástroje, technické vybavení a chemikálie, které pro to používá. Struktura kapitoly Metody by však
mohla být lépe uspořádána.

 Formálnímu zpracování práce autorka evidentně věnovala málo času, protože práce obsahuje nedostatky
ve formátování textu, obrázků a tabulek. Například některé odstavce nejsou zarovnány do bloku, popisy
obrázků a tabulek nejsou formátovány podle požadavků katedry. Jsou nedostatky i ve tvorbě citací.

  Kladně hodnotím to, že studentka pracovala převážně se zahraniční vědeckou literaturou. Studentka
splnila cíle bakalářské práce, věnovala se práci, použila profesionální terminologii a do práce zahrnula
znalosti a dovednosti získané během studia. Kvalitu teoretické a praktické části bych zhodnotila jako
nadprůměrnou a proto práci hodnotím známkou B.      
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