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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…) 
 
Předložená bakalářská práce je přehledem dosavadních informací o roli ježků 
(Erinaceus europaeus a E. roumanicus) jako hostitelů členovci přenášených 
zoonotických patogenů na území Evropy.  
Ježci jsou volně žijící živočichové, jejichž populace jsou však velmi početné i 
v urbánních oblastech, což může mít z epidemiologického hlediska význam pro 
koloběh patogenů a jejich přenos na člověka právě v městském prostředí, a to i 
prostřednictvím ektoparazitů, které s lidmi sdílí.  
Ježci jsou hostiteli mnoha medicínsky významných patogenů přenášených členovci; 
zodpovězení otázky, zda jsou (mohou být) pro konkrétní patogeny i hostiteli 
rezervoárovými či naopak v přenosu nehrají významnější roli, je jedním z cílů této 
práce. Toto téma, ač velmi zajímavé, nebylo dosud souhrnně zpracováno v takovém 
rozsahu, o jaký se autorka pokusila. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce má celkem 38 stran, z toho necelých 27 stran textu. Práce má klasické 
členění – abstrakt, úvod, rešerše rozdělená do dvou velkých kapitol (Ektoparazité 
ježků a Vektory přenášené patogeny ježků), shrnující kapitola (Role ježků v přenosu 
zoonotických onemocnění), závěr a seznam použité literatury. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
V práci je jednotný formát citací, použitá literatura je odborná, relevantní a pro 
čerpání informací vyhovující. Autorka uvádí v seznamu použité literatury 198 
literárních zdrojů a čtrnáct citací sekundárních, což je počet jistě dostačující. Přesto 
je možné, že vzhledem ke značné roztříštěnosti tématu (mj. do řady lokálních 
periodik) nebyly některé relevantní studie zahrnuty. Naprostá většina literárních 
zdrojů je v seznamu i správně uvedena. Za drobný nedostatek, který unikl 
závěrečným kontrolám a je zřejmě způsoben nastavením citačního programu, 
považuji špatné zařazení jmen, která začínají na písmeno s diakritickým 
znaménkem stejně jako špatné zařazení písmena CH v seznamu.   
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
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Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce obsahuje autorkou upravenou mapu, která vhodně doplňuje text a několik 
tabulek, které rovněž přispívají k přehlednosti daných témat. Jazyková úroveň textu 
se u autorky v průběhu sepisování práce výrazně zlepšovala a odpovídá úrovni 
bakalářské práce.  

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Běla začala se sepisováním bakalářské práce s dostatečným časovým předstihem, 
dílčí části průběžně konzultovala a celkově k BP přistupovala velice zodpovědně. 
Projevila velkou samostatnost při shánění literatury a při jejím zpracování, což 
vzhledem k roztříštěnosti tématu nebylo snadné! Vzniklé nedostatky byly převážně 
stylistické, jen výjimečně způsobené špatným porozuměním textu, ale díky 
průběžným konzultacím se vše podařilo vždy brzy vyřešit. Ráda bych vyzdvihla, že 
autorka se z těchto drobných oprav vždy poučila a v dalších částech práce jich jen 
ubývalo.  
Běla si už také vyzkoušela práci u nás v laboratoři, čímž se zapojila do zpracování 
vzorků z našeho právě probíhajícího výzkumu zaměřeného (mimo jiné) právě na 
patogeny u ježků v městském prostředí. 
Téma BP je dle mého názoru zpracováno kvalitně, cíle práce byly splněny a autorka 
si dokázala poradit i s nevyváženým množstvím informací k jednotlivým 
patogenům/vektorům/geografickým oblastem. Se samotnou diskuzí publikovaných 
informací a vyvozením dílčích závěrů se Běla potýkala asi nejvíce, nicméně přisuzuji 
to jisté „opatrnosti“ při vytváření jednoznačných tvrzení, což je celkově pro vědeckou 
práci velice dobrá vlastnost! 
Jsem moc ráda, že jsem si roli školitelky BP mohla poprvé vyzkoušet právě s Bělou 
– bylo pro mě potěšením spolupracovat se zodpovědnou, pečlivou a pracovitou 
studentkou, která si navíc sama hlídala důležité termíny a (jak se z mého pohledu 
zdálo) téma ji bavilo a zajímalo.  
Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „výborně“. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 

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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