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Datum: 23.5.2021 

Autor: Petra Muzikantová 

Název práce:  
Nově se šířící helmintózy člověka. 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem předložené práce je pomocí literární rešerše popsat a vysvětlit fenomén nově 
se šířících helmintárních infekcí člověka. Toto je vysvětleno na čtyřech vybraných 
druzích parazitických helmintů působících zdravotní komplikace u lidí z různých 
oblastí světa. 
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce o celkovém počtu 34 stran je členěna na 7 kapitol a několik podkapitol. 
Členění je vcelku přehledné, až na chybné označení několika podkapitol. Po 
podkapitole 4.1.3. Příklady nového šíření následují podkapitoly 4.1.2.1 až 4.1.2.3. 
 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autorka ukázala, že je schopna využívat informace ze zahraniční literatury a 
formulovat současné poznatky o dané problematice. V seznamu literatury je 
uvedeno 121 literárních zdrojů. Tři citace uvedené v seznamu literatury není možné 
dohledat v textu. V několika citacích je chybně uveden rok vydání nebo je překlep ve 
jméně prvního autora. Dvě citace od jednoho autora se stejným rokem vydání nelze 
v textu od sebe odlišit.  
 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
Text je doplněn o schémata životních cyklů Ancylostoma ceylanicum, Echinococcus 
multilocularis a Angiostrongylus cantonensis. Toto schéma však chybí u Dirofilaria 
repens. Ve dvou případech jsou popisky obrázků nevhodně umístěny na následující 
stránce. Text je místy kostrbatý bez plynulé návaznosti a formulace myšlenek jsou 
neobratné. Grafická i jazyková úroveň práce zřejmě odráží nedostatek času na 
závěrečnou kontrolu autorkou.  
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Předložená práce splňuje všechny požadavky kladené na vypracování bakalářské 
práce. Autorka splnila cíle vytyčené v úvodu práce. Přes veškeré připomínky 
doporučuji bakalářskou práci k obhajobě. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
1. otázka: V kapitole pojednávající o Ancylostoma ceylanicum autorka uvádí, že 
k infekci hostitele dochází buď orální cestou nebo penetrací přes pokožku. Který ze 
způsobů průniku do hostitele je parazitem preferovaný? 
2. otázka: V podkapitole 4.2.3.4. Česko je uvedena prevalence Echinococcus 
multilocularis u lišek v rozmezí 14-62 %. Můžete vysvětlit, proč je toto rozmezí tak 
široké?  
Poznámka: V podkapitole 4.4.1. Životní cyklus popisující vývoj Angiostrongylus 
cantonensis autorka píše, že po průniku do mozku paratenického hostitele larvy 
nejsou schopny pokračovat v migraci do krevního řečiště a hynou v nervové tkáni. 
Imunitní rekce vyvolávající zánět kolem mrtvých larev je intenzivnější než ta na 
živého parazita. K této informaci autorka nesprávně uvádí citaci Tsai et al. 2003. 
Nicméně tato publikace pojednává o eozinofilní meningitidě u lidí, kteří nepatří mezi 
paratenické hostitele. Bylo by tedy vhodné uvést správný zdroj této informace.  
3. otázka: Proč je imunitní reakce vůči mrtvým larvám intenzivnější než vůči živým 
parazitům? 
4. otázka: Ve třetí kapitole autorka zmiňuje, že dochází k novému šíření historicky 
známých, ale již téměř vymizelých patogenů. Můžete uvést nějaké příklady? 
5. otázka: Který ze čtyř zmiňovaných parazitů má podle Vás největší potenciál 
k šíření do nových oblastí výskytu? A proč si to myslíte? 
 
 
 

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

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/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“. 

• Posudek se odevzdává (zasílá) ve formátu MS WORD v elektronické podobě do 24. 5. 2021 
na e-maily lenka.hlubinkova@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 28. 5. 2021 osobně, anebo do téhož data na adresu: 
Lenka Hlubinková, Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 
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