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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita 

teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.):  

 

Předložená práce má 76 stran, seznam použitých zdrojů  čítá 93 položek. Práce má v první 

části rešeršní charakter,  kde se autorka zaměřila na vysvětlení základních parazitologických 

termínů. Podrobně jsou zpracovány, dá se říci modelové druhy, a to klíště obecné, veš dětská  

a štěnice domácí. Autorka předložila výčet možných komplikací a chorob, se kterými se 

můžeme v běžném životě v souvislosti s těmito zástupci setkat. Rovněž zmiňuje  možnosti 

léčby a zdůrazňuje prevenci. V závěru je prezentováno didaktické  využití tématu. Tato 

kapitola obsahuje několik cvičení, která by se mohla uplatnit při výuce parazitologie na 

základní či střední škole, test hygienické gramotnosti žáků a propojení parazitismu s jinými 

výukovými předměty.        
 

2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, grafická úprava, 

přehlednost a dodržování předepsaného formálního členění kapitol, úroveň shromáždění a zpracování údajů a 

závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.): 

 

 Jazykový projev,  citování použité literatury a grafická úprava jsou standardní, práce je 

přehledná, k čemuž přispívá i její formální úprava.  

 
 

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, možný praktický přínos  silné 

a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

 

     

Celkový dojem z bakalářské práce je dle mého názoru  příznivý. Autorka pracovala pilně a 

samostatně se zjevným zájmem o danou problematiku.   
 

4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 

 

Na uchazečku mám jediný dotaz, a to jak hodlá na tématu pokračovat v práci diplomové.  
 

5. CELKOVÉ HODNOCENÍ  

 

Osobně se domnívám, že práce splňuje požadavky na bakalářské práce předkládané na KBES, 

takže ji doporučuji komisi k přijetí. 
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