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Komentá�e k diplomové práci: 
Po formální stránce práce obsahuje p�eklepy spíše výjime�n�, netradi�ní je �len�ní praktické 
�ásti, kde chybí samostatná hlavní kapitola výsledky. V textu chybí odkazy na n�které 
tabulky a obrázky. Kapitola 5.3 výsledky výzkumu není p�íliš komentována, tabulka �. 8 je 
rozd�lena na více stran, bez opakování nadpisu. V diskuzi by již nem�ly být nové obrázky, 
vajád�ení % na 3 desetinná místa již považuji za nevhodné, zejména v p�ípad� zpracování 
nízkého po�tu vzork�. Na druhou stranu chci vyzdvihnout výbornou práci s literaturou. 

 
Otázky oponenta diplomové práce: 
V poslední v�t� záv�ru tvrdíte, že rostoucí rezistence k fluorochinolon�m je v �R závažným 
problémem. P�esto jste ve vaší studii nestanovil ani jeden kmen, který by m�l tuto vlastnost. 
Jak si to vysv�tlujete? Co by bylo nutné ud�lat pro záchyt kmen� E. coli rezistentních 
k fluorochinolon�m? 
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