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Komentáře k diplomové práci: 
Předložená diplomová práce je sepsána na velmivysoké odborné úrovni bez zbytečných překlepů či 

chyb, avšak mohlo být využito více odborných zahraničních článků na dané téma. Diplomantka zcela 

naplnila zadané cíle práce. Teoretická část práce je zpracována velmi precizně a přehledně. V 

experimentální části práce je možno vyzdvihnout velké množství kvalitně zpracovaných a zejména 

zdokumentovaných výsledků, které jsou řádně diskutovány. Závěry jsou formulovány zcela jasně.  
Otázky oponenta diplomové práce: 
1. Jaká další metoda, kromě RAPD-PCR, by se dala použít k typizaci souboru bakteriálních kmenů 

izolovaných z fermentovaných potravin? 

2. Jakým způsobem se stanovuje přítomnost patogenů (např. Listeria monocytogenes) v potravinách 

a který předpis je závazný z hlediska jejich výskytu v potravinách? V diskuzi na str. 62 píšete, že jste 

metodou MALDI-TOF neprokázala přítomnost těchto mikroorganizmů. Je toto tvrzení správné?  
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