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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ  

 

Předložená práce obsahuje 67 stran, k jejímu sepsání bylo použito 43 literárních zdrojů. Téma 

je zajímavé a aktuální. Cílem práce, jak píše autorka, je ukázat, že někteří parazité mohou do 

jisté míry fungovat jako „spojenci“ člověka. Autorka se zaměřila především na využití 

parazitů v humánní medicíně, a to zejména helmintoterapii. V teoretické  části je představen 

parazitismus, klasifikace parazitů, jejich evoluce, příklady z ČR. V humánní medicíně je 

zmiňováno využití  parazitů v Crohnově nemoci, roztroušené skleróze, cukrovce i při 

alergiích. Během dlouhé koevoluce s hostitelskými organismy si helminti vyvinuli řadu 

důmyslných mechanismů, kterými mění imunitní odpověď hostitele tak, aby zastavili 

mechanismy vedoucí k jejich přímé likvidaci. Současný intenzivní výzkum střevního 

mikrobiomu člověka ukazuje, že reintrodukce helmintů do střevního ekosystému se zdá být 

slibným přístupem při léčbě a prevenci chronických onemocnění spojených se zánětem. Bylo 

prokázáno, že helminti se brání zánětlivým reakcím imunitního systému, které by je mohly 

poškodit. Obrany dosahují tak, že vykazují na sliznici zažívacího traktu a dýchacího systému 

imunomodulační účinek, jímž ovlivňují diferenciaci  imunitních buněk hostitele.  V praktické 

části bakalářské  práce jsou uvedeny kazuistiky nových bioterapeutických  metody (larvální 

terapie, hirudoterapie). Proporcionalita teoretické a vlastní práce je vyvážená.  

 
2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA  

 

Jazykový projev je v pořádku,  citování použité literatury a grafická úprava jsou standardní. 

Práce je přehledně sepsaná, k čemuž přispívá i její formální úprava. Úroveň shromáždění 

faktů a zpracování dat považuji za zcela vyhovující. Přílohy (fotografie, schémata, tabulky) 

jsou kvalitní, vhodně a názorně doplňují text. Práce je prosta překlepů  (výjimkou potvrzující 

pravidla je  Penicilium – správně Pencillium). 

 
 

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  

  

Celkový dojem z diplomové práce je velmi dobrý. Je evidentní, že autorku téma zaujalo a 

pracovala na něm s velkým zaujetím.  Práce může sloužit jako kvalitní souhrn základních 

údajů  o využití některých parazitů v humánní medicíně. Počet použitých literárních zdrojů je 

dostatečný, nicméně bylo možné využít i některé další články, které se týkají zpracovávané 

problematiky (dále uvádím některé práce o helmintoterapii jako inspiraci k doplnění do 

případného popularizujícího článku o helmintoterapii (např. v časopisu Biologie, chemie, 

zeměpis), což včele doporučuji.   
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4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 

 

1/ uveďte vybraný názorný konkrétní příklad koevoluce parazita a hostitele didakticky dobře 

využitelný ve škole 

2/ v práci se píše o štěnici domácí, jak je to s napadáním člověka  štěnicí ptačí, holubí  a 

netopýří? 

3/ kde se dají sehnat pijavky lékařské?  

4/ mohla by být využita helmintoterapie při léčbě astmatu? 

5/ jaká existují rizika v helmintoterapii?  

 
5. CELKOVÉ HODNOCENÍ  

 

Vzhledem ke kvalitě práce, splňující  veškeré náležitosti vyžadované u bakalářských prací na 

KBES, ji jednoznačně doporučuji komisi k přijetí. 
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