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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Petr Horák 

Datum: 24. 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…) 
Na příkladu 4 helmintů ukázat problematiku „emerging diseases“. Téma práce 
vzniklo na přání studentky, není plánováno jeho rozvíjení v magisterském studiu. 
 

Struktura (členění) práce: 
Členění práce odpovídá požadavkům pro bakalářské práce na biologické sekci. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Zdroje jsou dostatečné, resp. je jich možná až moc. Některé zdroje neměly být 
uvedeny (např. se nedoporučuje uvádět jako zdroj informací učebnice. 
 

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): 
Formální úroveň práce je dobrá, členění je logické (někdy s tendencí tvořit až příliš 
krátké celky/odstavce/kapitoly, které ne zcela úplně pokrývají/vysvětlují probíranou 
problematiku). Seznam literatury je obšírný, doznal změn k lepšímu, byť ještě 
někde přetrvává nejednotnost formátu citací. 30% shodu při kontrole programem 
Turnitin je potřeba ignorovat, jedná se o shodu v seznamu literatury. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Petra studuje bakalářský stupeň na naší fakultě šestým rokem, přičemž své 
bakalářské práci se věnovala v posledních dvou letech. Předchozí texty neměly 
náležitou kvalitu, takže teprve nyní jsme se shodli na dostatečné přípravě a 
adekvátní kvalitě výsledného textu. Byť práce splňuje veškeré náležitosti a jistě 
může být uznána jako práce bakalářská, nutno sdělit, že Petra se vlastně vůbec 
neúčastnila života helmintologického týmu. Byť si vybrala helmintologické téma, 
neprojevila také zájem o absolvování helmintologického kurzu. Obě tyto 
skutečnosti se promítly v tom, že Petra jen pomalu získávala určitý nadhled nad 
vybraným tématem. Současně vše vždy ponechávala na poslední chvíli, což se 
odráželo na kvalitě odmítnutých „meziverzí“. Náznak spěchu a omezeného 
uchopení problému je ještě trochu vidět z kapitoly „Závěr“. Přesto konstatuji, že 
jsme se konečně dostali do fáze, kdy lze práci považovat za obhájitelnou. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
xxxxx 

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

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 

 


