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Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Ve své bakalářské práci se studentka zabývá prevalencí, hostiteli a vektory dvou 
rodů krevních protist, Plasmodium a Haemoproteus, parazitujících u ptáků. 
Studentka zde popisuje obecný vývojový cyklus těchto dvou protist, druhy jejich 
vektorů a hostitelů, a obecnou míru hostitelské specifity těchto parazitů. Práce se 
rovněž zabývá prevalencí těchto dvou protist u vektorů i hostitelů, která je však ve 
většině případů málo známa. Čtenář tak získá ucelený přehled o dané problematice. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Předložená bakalářská práce má formu literární rešerše, je stylisticky dobře 
zpracována, je čtivá a přehledná. Práce čítá 24 stran včetně přehledu literatury. 
Má obvyklou strukturu s logickým členěním na úvod, vlastní literární rešerši, diskusi 
a závěr. Informace obsažené v textu práce jsou srozumitelné, a odpovídají zadání 
bakalářské práce. Kapitola 5. Srovnání rodů Plasmodium a Haemoproteus formou 
1,5 stránkové diskuse a kapitola 6. Závěr jsou velmi zdařilé a opírají se o informace 
zjištěné studiem literárních zdrojů. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Použité literární zdroje jsou uvedeny na 6 stranách jednoduchým řádkováním a 
představují 80 původních i recentních odborných publikací či odkazů, což je na 
bakalářskou práci poměrně úctyhodné. Použité literární zdroje jsou tedy dostatečné 
a jsou v textu práce citovány správně, s uvedením relevantních informací. 
 
K citování literárních zdrojů v průběhu textu nemám naprosto žádné výhrady, avšak 
kapitola 7. Přehled použité literatury je uspořádána poměrně nekonzistentně – mezi 
zkratkami křestních jmen autorů jsou někde mezery a jinde nejsou, občas chybí 
mezery mezi názvem článku a názvem časopisu nebo mezi názvem článku a 
letopočtem, použity jsou jak velké, tak malé pomlčky při uvádění rozsahu stran, 
latinské názvy rodů a druhů organismů nejsou uvedeny kurzívou, v některých 
případech je nesprávné seřazení autorů podle abecedy. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
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Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Obrazová dokumentace čítá pouze 2 obrázky, které jsou přijatelné kvality (obr. 1 je 
v horší kvalitě), a jsou doprovázeny příslušnými odkazy v textu. 
 
Práce je přehledně členěna na vzájemně logicky navazující odstavce, které jsou 
zřetelně odděleny. 
 
Práce obsahuje jen poměrně malé množství gramatických chyb, nejčastěji v podobě 
shody přísudku s podmětem (např. pochází → pocházejí, přenáší → přenášejí, vyvíjí 
→ vyvíjejí, podobající → podobajících – např. strany 2, 5, 9, 10, 11, 12)  
či užití čárek ve větách. 

V některých případech by bylo vhodnější použít v textu práce jiné výrazy, například 
místo „spadá“ výraz „patří“ (patří do kmene Apicomplexa, patří do téměř všech 
čeledí), nebo „více než“ namísto „přes“ (více než 200 milionů případů). 

Mnohdy se v práci nacházejí velmi dlouhá souvětí, která by bylo vhodné rozdělit na 
několik samostatných vět, nebo v některých případech alespoň oddělit středníkem 
(např. druhý odstavec na straně 2, druhý, čtvrtý a pátý odstavec na straně 4, druhý 
odstavec kap. 3.4.1, třetí odstavec na straně 10, první odstavec kapitoly 4.3.). 

Poté, co je poprvé uveden celý latinský název organismu, se již v textu dále uvádí 
jen zkratkou názvu rodu. Tedy například Plasmodium relictum, a poté již P. relictum, 
taktéž například u Culex pipiens a Culex restuans  (např. na stranách 3, 6, 7). 

Názvy rodů mnohdy nejsou uvedeny kurzívou (str. 7, 8, 9, 11, 17) – jedná se o rody 
Plasmodium, Haemoproteus, Culicoides. 

 
Jinak je práce po formální stránce v pořádku. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Předložená bakalářská práce je přehledná a působí kompaktním dojmem. Informace 
obsažené v textu práce odpovídají zadání bakalářské práce. 
 
Jelikož se jedná o práci rešeršní, mohla být na můj vkus charakteristika parazitů 
trochu podrobnější. Konkrétně postrádám alespoň několik příkladů konkrétních 
druhů r. Plasmodium a Haemoproteus, které byly popsány u ptáků včetně 
konkrétních ptačích hostitelů, nebo alespoň příklady „type species“ a jejich hostitelů. 
Takto práce působí velmi obecným dojmem. I když uznávám, že by to bylo poměrně 
časově náročné, velmi vhodná by byla tabulka s přehledem 55 a 150 dosud 
popsaných druhů ptačích plasmodií a haemoprotea zahrnující druh parazita, druh a 
čeleď hostitele, případně vektora, a odkaz na původní literaturu. Velmi by to zvýšilo 
úroveň rešerše, a studentce by to rozhodně pomohlo v navazující diplomové práci. 
 
Práci i přesto považuji za kvalitní a doporučuji ji k obhajobě. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
K práci mám následující připomínky: 
 
Definice termínu „prevalence“ je umístěna v kapitole 3.4.1. Prevalence u hostitelů. 
Logicky bych ji ale čekala již v kapitole 3.3.1. Prevalence u vektorů, kde jsou údaje o 
prevalencích zmiňovány poprvé. 
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Nejsem si v současné době jista existencí „řádu Haemosporidia“. Dle poslední 
taxonomické revize eukaryot (Adl a kol. 2012) patří haemosporidie mezi 
Aconoidasida, do „skupiny Haemospororida“. Přimlouvala bych se spíše pro užívání 
tohoto taxonomického zařazení.  
Adl a kol. (2012) The revised classification of Eukaryotes. The Journal of Eukaryotic 
Microbiology 59(5):429-493. 
 
Poslední připomínka se týká záměn pojmů „rod“ a „druh“ v textu práce, které nejsou 
ojedinělé. Například na straně 5 „některé druhy komárů kladou vajíčka na vodní 
hladinu (Anopheles, Culex)“, na straně 6 „u komárů rodu Culex pipiens“. 
 
 
 
K práci mám následující dotazy: 

1) Jak je to s prevalencí plasmodií a haemoprotea u vektorů a hostitelů v České 
republice? Existují o této problematice nějaké práce nebo informace? 

2) Vysvětlete pojmy parazitémie, incidence a abundance. 

3) Na straně 3 uvádíte, že „pokud teplota naopak poklesne pod 4 oC, dochází 
k zániku oocyst“. O jaký proces konkrétně jde, jak si tento „zánik“ můžeme 
představit? 

4) Na stranách 2 a 3 se zmiňujete o parazitu Plasmodium relictum. Informace 
však nejsou komplexní a v textu se nedozvíme, kdo je jeho vektorem (s 
výjimkou termínu „komár“) ani hostitelem/hostiteli. Jak je to tedy s vektory a 
hostiteli tohoto parazita? 

5) V kapitole 4.2. uvádíte, že „znalosti o kompletním průběhu životního cyklu 
rodu Haemoproteus máme pouze u několika procent z popsaných druhů“. 
Věděla byste, u kolika druhů je takto kompletní vývojový cyklus znám? 

6) V kapitole 1. Úvod se zmiňujete o parazitu rodu Leucocytozoon. Poté se jím 
však v rešerši již dále nezabýváte, přestože se, alespoň dle mé zkušenosti, 
dá najít v krvi ptáků, dokonce i v naší republice, například u kosů. Čím se liší 
jeho vývojový cyklus od zástupců rodu Plasmodium či Haemoproteus? 

7) V taxonomické revizi eukaryot (Adl a kol. 2012) je spolu s rody 
Haemoproteus, Plasmodium a Leucocytozoon ve skupině Haemospororida 
uveden také rod Mesnilium. Co o něm víte? 

 

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

 velmi dobře 
 
 

Podpis 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“. 

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf
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 Posudek se odevzdává (zasílá) ve formátu MS WORD v elektronické podobě do 

4.9. 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 10. 9. 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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