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Předložená dizertační práce se zabývá studiem faktorů ovlivňujících tvorbu biofilmu u 

vybraných probiotických bakterií a následným zpracováním do aplikovatelné formy pro 

konečného spotřebitele. Dizertační práci je možné považovat za aktuální, neboť problematika 

probiotických kultur je v současné době velmi intenzivně studována z hlediska podpory 

zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva. Z výsledků a celkového zaměření je zřejmá snaha 

cíleně směřovat zjištění k transferu do aplikační sféry. Dizertační práce Ing. Marie Grossové 

je zpracována na 100 stranách a obsahuje 18 tabulek a 10 grafů. 

 

V teoretické části se studentka zabývala především charakteristikou vybraných 

probiotických mikroorganizmů a jejich interakcí s gastrointenstinálním traktem člověka (se 

zaměřením na rody, jejichž zástupci byli využiti v experimentální části práce), technikami 

sušení probiotických kmenů (s důrazem na lyofilizaci a fluidní sušení) a možnostmi 

zpracování probiotických kmenů do doplňků stravy. Tato část je psána srozumitelně a jasně. 

Celkově je teoretická část zpracována na dobré úrovni, dále uvádím jen některé nepřesnosti či 

doporučení do další práce, které významně nesnižují hodnotu tohoto díla:  

 v abstraktu by bylo vhodné vypsat i rodové názvy mikroorganizmů, 

 obecněji se v některých kapitolách práce se také zkracují názvy mikroorganizmů bez 

prvotního vypsání rodového jména a ne vždy jsou taxonomické názvy psány kurzívou, 

 v úvodu autorka uvádí, že „EFSA neschválila zdravotní tvrzení na probiotické 

přípravky...“ – není však uveden literární zdroj tohoto tvrzení, 

 strana 10 – v případě uváděných Bacteroides spp., Bifidobacterium spp., Eubacterium 

spp. atd. se nejedná o „třídy“, ale o rody, 

 strana 13 a další – bifidobakterie fylogeneticky nepatří mezi bakterie mléčného 

kvašení, 

 strana 13 – autorka popisuje antimikrobiální aktivitu vybraných mikroorganizmů vůči 

„potenciálně patogenním mikroorganizmům“ – toto vymezení je však poměrně úzké a 

lze vysledovat aktivitu jak vůči patogenům, tak také dalším nežádoucím 

mikroorganizmům, 

 strana 18 – autorka pojednává o mikroorganizmu „Streptococcus aureus“, 

pravděpodobně však popisuje Staphylococcus aureus, 

 strana 31 – slovo „mašinerie“ není zcela obvyklé pro práce tohoto druhu, 

 strana 31 – zákon č. 123/2000 Sb. byl zrušen zákonem č. 268/2014 Sb. 

 

 

Cíle práce jsou formulovány jasně a přehledně. V kapitolách 5.2 až 5.6 je popsána 

metodika práce a jednotlivé experimenty. Práce obsahuje velký počet experimentů, což svědčí 

o náročnosti zpracování tohoto díla. Do budoucna lze doporučit nejdříve zařazení kapitoly 

pojednávající o celkovém designu experimentální části, což by čtenáři usnadnilo orientaci 



 

 

v návaznosti jednotlivých částí práce. Graf 1 byl pravděpodobně převzat z literatury, chybí 

však odkaz. Stručně jsou uvedeny použité parametrické statistické metody, které 

předpokládají normální rozdělení náhodných veličin. Postrádám však popis metod, kterými 

byl předpoklad rozdělení náhodných veličin testován. 

 

Výsledky práce jsou prezentovány zejména pomocí tabulek a grafů, které jsou doplněny 

textem. Celkově je výsledková část psána s ohledem na množství experimentů stručně, avšak 

jasně a výstižně. Dále uvádím několik menších připomínek, které mají uchazečku spíše 

podpořit či nasměrovat v další její práci: 

 strana 50 – slovo „vyloučena“ je příliš silné, raději bych hovořil o tom, že jev nebyl 

zjištěn či potvrzen, 

 strana 52 – uvádí-li autorka „evropskou legislativu“ bylo by vhodné ocitovat přesně 

daný legislativní akt (tato připomínka je obecnější pro celou práci), 

 tabulka 8 – vyjádření statisticky významných odchylek je uvedeno písmeny v horním 

indexu, není však zřejmé, zda hodnoty bez horního indexu se mezi sebou liší či 

nikoliv; bylo by také (zejména pro publikování) vhodné statisticky srovnat vliv doby 

působení daného pH, 

 strana 55 – autorka hovoří o „lineární závislosti“, nicméně není zřejmé, zda je toto 

tvrzení podpořeno příslušnou statistickou metodou, 

 řada grafů je konstruována jako spojitá, nicméně bez odpovídající regresní analýzy, 

 

Na výsledkovou část navazuje závěr, který je stručný a výstižný a vhodně shrnuje hlavní 

získané poznatky opět s důrazem na aplikovatelnost do praxe. Dále je uveden seznam použité 

literatury, kterou lze označit jako aktuální a relevantní popisované problematice. 

 

Na uchazečku mám následující otázky: 

 

1. Jakými metodami byl testován předpoklad o normálním rozdělení náhodných veličin? 

2. Proč byly vybrány právě Vámi popisované 3 kmeny mikroorganizmů? 

3. Jaký bude další osud Vašich výsledků z hlediska jejich transferu do praxe?  

 

Na základě komplexního hodnocení práce mohu konstatovat, že práce je napsaná 

srozumitelnou formou pouze s malým výskytem typografických a stylistických chyb. 

Uchazečka prokázala, že je schopná úspěšně řešit vědecké projekty orientované na 

probiotické kultury a jejich aplikaci. S ohledem na výše uvedená kladná stanoviska splňuje 

dizertační práce Ing. Marie Grossové „Tvorba biofilmu u probiotických bakterií a jejich 

zpracování do pevné lékové formy“ náležitosti kladené na práci tohoto typu. Navrhuji proto, 

aby po úspěšné obhajobě byl Ing. Marii Grossové udělen akademický titul „doktor“ 

(„philosophiae doctor“) ve zkratce Ph.D. v doktorském studijním programu Chemie a 

technologie potravin ve studijním oboru 2901V021 Potravinářská chemie.  
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