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1. CÍLE A HYPOTÉZY 
Cílem práce bylo obecně seznámit čtenáře s parazitickou strategií, dále s konkrétními třemi 
členovčími ektoparazity (veš, štěnice, klíště) co se jejich morfologie a anatomie, rozšíření a vlivu na 
lidské zdraví týče; a nakonec s využitím jejich příkladů ve výuce na ZŠ a SŠ. Vytčené cíle byly 
splněny. 
 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ A FORMÁLNÍ ÚPRAVA 
Práce o celkové délce 76 stran obsahuje všechny předepsané náležitosti a je psána pěknou, čtivou a 
plynulou češtinou s malým množstvím chyb a překlepů. Anglická verze abstraktu je pěkně přeložena, 
následuje teoretická stať o parazitismu a speciální část věnovaná třem cílovým parazitům. Autorka pro 
sepsání práce využila neuvěřitelných 93 publikací (z nichž množství představují anglické zdroje – 
původní články!) a v textu precizně cituje. V případě vícečetných citací v textu však zdroje nejsou 
seřazeny chronologicky ani abecedně; a seznam literatury uvádí citace v takovém pořadí, v jakém se 
objevují v textu. Publikace jsou sice v seznamu očíslovány, v textu ale tato čísla využita nejsou. 
Seznam proto nelze využít k efektivnímu dohledání požadovaného zdroje. Původní články jsou 
citovány konsistentně špatně (týká se to 54 publikací, tedy více než poloviny všech zdrojů). Ač se 
jedná o časopisy a články dostupné v elektronické formě, je konvencí uvádět citaci jako u zdroje 
pouze tištěného, což je nápomocné i při vyhledávání článků v off-line světě. Citace v práci vypadá 
například takto: 
 

FLEGR, Jaroslav. Vítejte v báječném novém světě parazitů. Živa [online]. 2010 [cit. 2019-03-24]. 
Dostupné z: http://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/vitejte-v-bajecnem-novem-svete-parazitu.pdf 

 
Mnohem vhodnější tvar citace je však následující. U článku prošlého recenzí a v PDF formátu není 
potřeba uvádět datum čtení/stažení, naopak je potřeba vědět, jak se jmenuje časopis, ve kterém 
článek vyšel, a v jakém čísle/ročníku a na kterých stránkách se tak stalo (u článků z časopisu Interní 
medicína v praxi jsou navíc všechny potřebné údaje uvedeny v každém PDF): 
 

FLEGR Jaroslav (2010): Vítejte v báječném novém světě parazitů. Živa 5: 197–199. 
 
U dvou publikací nelze z citace vyčíst název článku [18, 20]; (strojové) překládání názvů článků 
z angličtiny do češtiny není vhodné [24]. Formátování seznamu literatury je v příkrém kontrastu 
s dokonale použitými citacemi v textu a pěkně sepsaným textem samotným. 
Na některých místech dochází k záměnám podobných termínů (helminti/ploštěnci (Platyhelmintes) – 
str. 12; hostitelé/cykly – str. 14; genetické/morfologické změny – str. 19). Chybí latinská jména 
uváděných příkladů česky jmenovaných parazitů: národní jména podléhají relativně častějším 
změnám a nejsou – na rozdíl od jmen latinských – pevně kodifikována (či u nich nelze dohledat 
nomenklatorické změny). 
V celé práci jsem objevila jedinou faktickou chybu (str. 54): končetiny roztočů sice vyrůstají 
z idiosomatu, ale nikoliv ze zadečku. Práce je psána pečlivě se zřetelem k jazykové i faktické stránce, 
tato nepřesnost je tak zcela ojedinělá. 



3. KOMENTÁŘ OPONENTKY 
Celkový dojem z bakalářské práce Karolíny Vackové je vysoce pozitivní. Práce je logicky členěna na 
tři dobře na sebe navazující úseky, čerpá z netradičně rozsáhlého množství pramenů a cílovým 
parazitům se věnuje pečlivě. Na výklad o parazitech navazuje kapitola s prakticky použitelnými 
„parazitickými“ implikacemi do výuky. 
Prací se jako červená nit vine myšlenka (velmi podstatná, protože i z vlastní rodiny vím, že to lidé 
vnímají odlišně) že setkat se s ektoparazitem je jednoduché a jeho výskyt není stigmatem označujícím 
nepořádnou či zanedbanou domácnost. Domnívám se, že v případě ektoparazitů (především vší) je 
nezbytné toto konstatování opakovat co nejčastěji. 
Veškeré oponentské výtky (živočichové nejsou říše, neuspořádané vícečetné citace, rozházený 
seznam literatury a neúplné citace časopiseckých zdrojů; občasná chybějící kurziva či skloňování 
latinských jmen prvoků; velká písmena na začátku českých jmen chorob; není indikován ročník 
ZŠ/SŠ, pro které je určena metoda I.N.S.E.R.T.; chemická kapitola o DDT není chemická, ale spíše 
dějepisně-ekologická) jsou minoritního charakteru. Mnohem více oceňuji čtivost, pěknou úpravu, 
faktickou správnost a především literární rozhled autorky. Práci plně doporučuji k obhajobě a vznáším 
tři dotazy. 
 
 
4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 
A. Na str. 35 autorka doporučuje při výpravách do terénu jako profylaktické opatření proti infestaci 
klíštětem volit oděv nekřiklavých barev. Proč? Klíšťata nedisponují zrakem (což o několik stran dříve 
popisuje i ona sama). 
B. Jaký tvar je správně: lymeská nebo lymská borelióza? 
C. Na str. 11 je zmíněno, že mikropredátoři pro svůj malý vzrůst svým zásahem nesnižují fyzickou 
zdatnost hostitele na nulu. Dle vyprávění kolegů, kteří navštívili v letním období podmáčenou ruskou či 
finskou tajgu/tundru, však vím, že např. komárů se tu mohou vyskytovat obrovská hejna. Je možné, že 
veliké hejno mikropredátorů může snížit fitness či dokonce způsobit smrt kořisti? 
 
 
5. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 6. září 2019                 Dagmar Říhová 


