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Antibakteriá|ní účinky přírodnich |átek

PředloŽená dip1omová práce představuje ucelený soubor dat popiSující antimikrobiální účinky
některých přírodních látek na vybrané druhy mikroorganismů (referenční i izolované kmeny).
Diplomová práce je člerrěna na příslušné kapitoly tak, jak je zvykem na vysokoškolské práce

tohoto t}pu. Nečekal bych pouze spojení kapitoly Diskuze a Závěr. Závěr práce by sr

zas]oužil samostatno]"l kapitolu.

V teoretické části se autorka věnuje vlastnostem vybraných antimikobiálních látek a

metodán pouŽívaných při testování citlivosti na antimikrobiá1ní látky. Metodika je popsána

vcelku přehledně. pouze jeden nedostatek mi trochu ztiŽ1| orientaci (viz níže, bod 4).

Výsledky tvoří převáŽně zjištěné hodnoty uvedené v tabulkách. Vzhledem k velkému počtu
hodnot nelze ani očekávat nic jiného, snad jen umístit tabulky do přílohy a V textu ponechat

Jen ty opravdu nejzajímavější. Diskuse k výsledkům je obsáhlejší a nabizí srovnání
naměřených dat sjiž publikovanými výsledky' Celá práce je ukončena seznamem literatury a

přílohou s několika vkusnými a vypovídajícími obrazky, které náleŽitě dokresluií pouŽttou

metodiku.

K práci mám následující připomínky a dotazy:

1. V kapitole 5 uvádí autorka pro ilustraci vzorce vybraných látek, které jsou evidentně

kopírovány z prostředí internetu. Domnívám se, Že nějaký volně dostupný program na

kreslení struktumích vzorců by byl vhodnější.

Pokud existují české názvy rostlin, pro čtenáře by to bylo srozumitelněj ší. Např. na

straně 45 uvádí autorka Lantana achyranthifolia nebo Rosmarinus oírtcinalis bez

českých ekvivalentů. Existuj í7

Co Vás vedlo k výběru koncentračních poměrů ve směsích látek? Náhoda nebo ie to

něčím nodloŽeno?

3.



v/ 4.

5.

6.

7.

V pracovním postupu (kapitola 8) jsem byl trošku zmatený ohledně rozpustnosti látek'

V kapitole 8.1'2 jste připravila základní roztoky v 24%o etanoIu, v kapitole 8'1.4 už jste

rozpouštěla i v dalších (Tween).

Z tabulky č. 6 mě osobně zauj al fakt' Že většina látek je lépe rozpustná v 960Á etano|u.

Proč jste pouŽila ředěnější roaok? (Srovnejte carvacrol, p-cyrnen' berberirr, tee trea oil
a thynol).

Co vedlo k výběru bakteriálních kmenů pro testování. Mají bakterie izolované

z kančího spermatu nějaký vaah k testovaným látkám nebo š1o jen o to, Že by|y

zrovna ,,při ruce..?

Domnívám se, Že inťormace o jednotlivých látkách šlo najít i v nějaké odborné

literatuře a ne na intemetu. osobně nejsem nakloněn uvádění velkého počtu citací na

webové stránky. Co se týče odkazů na časopisy, neškodila by kontrola napsaného.

Názvy časopisů jsou uváděny jak ve zkratkách, tak v ce1ých názvech'

Výše uvedené připomínky jsou námětem do diskuze a v žádném případě nijak nesniŽují

kvalitu dosaŽených výsledků. Mohu konstatovat, že autorka splni1a zadání diplomové práce,

kterou tímto doporučují k obhajobě a hodnotím známkou

výborně _M
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