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PoSUDEK VEDoUcíHo BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Název práce: Produkce tenzidrj rťrzn' mi mikroorganismy

Autor práce: Nikola Roulová

Vedoucí práce: lng. Petra Moťková, Ph.D.

Práce Nikoly Roulové se zab vá produkcí biotenzidrj rrizn1imi mikroorganismy a je

vhodně členěna do t ech částí. V první části práce se studentka zamě ila p edevším na

charakterizaci biotenzid , popis jejich vlastností, struktury a jednotlivr ch skupin. Dále

autorka p ehledně popisuje mikroorganismy produkující biotenzidy a ve t etí části uvádí

kon krétn í zprisoby jejich využití.

Studentka p istupovala k sepsání bakalá ské práce zodpovědně, s nadstandardním

zájmem o danou problematiku, práci pravidelně konzultovala a pracovala samostatně. Ani

u sepisování práce se neobjevily žádné nedostatky. Ač se jedná o autorčinu prvotinu, práce

byla od začátku psaná velice pečlivě a žádné podstatné opravy nebo p ipomínky nebyly

pot eba. Studentka byla velice aktivní, a to od samého začátku - v' běru bakalá ské práce až

po její odevzdání.

Práce je velmi precizně zpracována, je psána srozumitelně a neobsahuje žádné

zbytečné p eklepy ani gramatické chyby. Práci vhodně dopl ují obrázky poukazující na

strukturu jednotlivr ch biotenzidrj a velmi kladně hodnotím zpracování tabulek, které

studentka dle sv ch pot eb upravila z několika odborn ch publikací'

Autorka shromáždila dostatečné množství kvalitních literárních odkaz ' Až na jednu

v jimku, kdy se studentka odkazuje na skripta, se jedná pouze o odborné zahraniční čtánky

z impaktovan1Ích časopisri nebo kapitoly zahraničních odborn ch knih. Literatura je citována

v souladu s p íslušnou normou Čstv lso ego.

Bakalá skou práci Nikoly Rou|ové doporučuji k obhajobě a po zhodnocení celkového

p ístupu i všech dalších skutečností klasifikuji známkou
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