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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
V obecných částech i na konkrétních příkladech představit manipulaci jako strategii 
helmintů zvyšující pravděpodobnost přenosu na dalšího hostitele. 
 

Struktura (členění) práce: 
Členění odpovídá pracím tohoto typu, předepsaná struktura byla dodržena. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Pro text, který autorka připravila, jsou použité literární zdroje dostatečné. Zatím 
nezodpovězeným zůstává způsob výběru příkladů parazitární manipulace. Ve 
způsobu citování literárních zdrojů lze najít chyby. 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Celkově práce působí dobrým dojmem, je upravená, s názornými obrázky. U 
obrázků bych doporučoval omezit používání internetových zdrojů. Byť je text čtivý, 
obsahuje i drobné gramatické chyby, v některých částech je patrný spěch při 
sepisování práce. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Monika tvořila bakalářskou práci poměrně samostatně a práci konzultovala jen 
minimálně, což přináší svá rizika. Práce jako celek nepůsobí vyváženým dojmem, 
trochu utajeným zůstává způsob výběru příkladů parazitární manipulace, občas lze 
zaznamenat tendenci tvořit spíše populárně naučný text (k čemuž svádí i vlastní 
téma) než vědeckou rešerši. S tím pak souvisí i míra preciznosti při prezentaci dat, 
resp. citování literárních zdrojů. V zásadě však Monika předvedla, že umí vytvořit 
odborný text na zvolené téma a umí pracovat s odbornou literaturou. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

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

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 


