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Název práce: 
Ježci jako hostitelé členovci přenášených zoonotických patogenů v Evropě 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Práce se formou rešerše zabývá tématem významu ježků jako potenciálního zdroje 
vektory přenášených patogenů (člověka). 
 

Struktura (členění) práce: 
Téma je zpracováno na 27 stranách textu, dalších 10 stran zabírá rozsáhlý seznam 
použité literatury. Práce je logicky strukturována a členěna do logicky navazujících 
celků. Autorka popisuje biologii ježků, charakterizuje různé potenciální vektory 
patogenů a následně i patogeny (člověka), které byly v souvislosti s ježky popsány. 
Předposlední a závěrečná kapitola obsahují kritické zhodnocení výše shrnutých 
poznatků a jejich interpretaci vzhledem k různým možným rolím ježků coby 
potenciálních hostitelů členovci přenášených zoonotických patogenů. 
 
Mám jedinou výhradu ke struktuře práce a to ke kapitole 4.1, kde autorka nejdříve 
uvede stručnou charakteristiku čeledi Flaviviridae a následně čeledi Bunyaviridae, 
dále se ale pak věnuje jednotlivým zástupcům virů v opačném pořadí. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka cituje formálně správně a vybírá relevantní zdroje. I přes úctyhodné 
množství citovaných zdrojů (v seznamu použité literatury je jich uvedeno přes 200) 
se mi namátkovou kontrolou nepodařilo odhalit chybějící reference k citacím v textu 
či naopak zdroje uvedené v seznamu, které by nebyly  citované v textu. Autorka 
navíc používá i široké spektrum zdrojů – od dnes již klasických monografií po 
recentní vědecké články. 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce má čistě rešeršní charakter. 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Textová část je i po formální stránce velmi pečlivě zpracována, stejně tak seznam 
použité literatury. Jazyková úroveň je dobrá. Až na několik výjimek, používá autorka 
adekvátní jazykové prostředky a správné odborné termíny. 
 
Obrazová dokumentace je minimální. Obrázek 1 má nízkou kvalitu, nicméně pro 
ilustraci rozšíření ježka západního a východního postačuje. Text je vhodně doplněn 
tabulkami poskytujícími přehledné shrnutí. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
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Autorka uchopila téma velmi komplexně a uceleně. Vytěžila širokou škálu literárních 
zdrojů a získané informace přehledně uspořádala do snadno čitelné a srozumitelné 
podoby. V posledních dvou kapitolách studentka prokazuje, že kromě vyhledávání a 
syntézy dílčích informací je schopná i vlastního kritické zhodnocení jednotlivých 
uváděných informací v kontextu celé problematiky. Cíle definované na začátku 
práce autorka rozhodně splnila. Připomínky uvedené níže nepovažuji za nikterak 
závažné a nesnižují tedy jinak vysokou kvalitu práce. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
V práci autorka používá pro zmiňované mikroorganizmy termín patogeny, ne vždy je 

ovšem jasné, zda se jedná o patogeny ježka, patogeny člověka či jiných (domácích) 

zvířat. 

V práci se velmi zřídka vyskytují drobné překlepy (např. str. 3 „definitní hostitel“, str. 

26 „Anaplasma phagocytophylum“) a nedokonalosti ve formulacích (např. str. 4 

„Jako další endoparazité ježků mohou sloužit protista“, str. 14 „bylo nalezeno 

podstatně více protilátek“, autorka patrně míní vyšší seroprevalenci, str. 15 „klíšťata 

během krmení“).  

Kapitola klíšťata – z taxonomického zařazení to vypadá, že oblastí, které se autorka 

bude věnovat je podtřída Acarina, podle kontextu se ale následně věnuje jen 

klíšťatům čeledi Ixodidae. 

Studentku prosím o odpovědi na následující otázky: 

1) Na str. 5 uvádíte, že „U ježků byly zaznamenány také patogeny šířené 

komáry, což svědčí o jejich roli hostitelů i pro tento krev sající hmyz.“ Jak 

byste experimentálně prokázala, že je ježek skutečně efektivním zdrojem 

komáry přenášené infekce? 

2) Jsou přirozeným hostitelem Hantavirů opravdu pouze hlodavci (str. 12)? 

3) Uvádíte, že přenos patogenů pomocí tzv. „co feedingu“ je přenos mezi 

klíšťaty bez nakažení hostitele. Mohla byste blíže popsat, jak se patogen 

z jednoho  klíštěte dostane do druhého? 

Jednoznačný návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka bude součástí 
zveřejněných informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům, tučně nadepsané rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz odkaz: https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf, zejména části „Pojetí 
a rozsah“ a „Oponentské řízení“. 

 Posudek se odevzdává (zasílá) ve formátu MS WORD v elektronické podobě do 27. 5. 2019 
na e-maily kulikova@natur.cuni.cz a mikes@natur.cuni.cz (pro účely zveřejnění ve 
studentském informačním systému), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) nejpozději v den obhajoby 31. 5. 2019 osobně, anebo do téhož data na adresu: 
RNDr. Helena Kulíková, Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 
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