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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…) 
Cíle práce jako takové v práci vlastně definované nejsou. V úvodu je rozepsáno, na 
co se práce zaměří, což by tak nějak cílům odpovídalo, jen chybí nějaké nastínění 
vysvětlení proč – proč je něco takového důležité nebo zajímavé. 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna na obecné základní části (abstrakty, úvod, závěr, literatura) a čtyři 
specifické kapitoly (2 Leucocytozoon, 3 Pěvci jako hostitelé rodu Leucocytozoon, 4 
Sezónní dynamika infekce u pěvců, 5 Detekce u ptačích hostitelů), z nichž 3 jsou 
dále členěny na podkapitoly. Členění není nelogické a v podstatě odpovídá tomu, co 
stávající literatura týkající se ptačích haemosporidií řeší. Jen mi přijde škoda, že 
v práci vlastně není žádná pasáž věnována tomu, co právě stávající literatura 
nepřináší, ale přinášet by měla / mohla. Samozřejmě, narážky na určité nedostatky 
stávajících metod v práci jsou, ale teď mám na mysli spíše zásadnější srovnání např. 
s výzkumem lidských Plasmodií, které by mohlo otevřít metodicky zcela nové 
možnosti.   
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
V práci je použito celkem 56 literárních zdrojů. Citace mi přijdou použité správně, 
jejich spíše skrovnější počet odpovídá rozsahu publikovaného výzkumu. O to spíš 
ovšem možná existoval prostor pro serióznější srovnání s jinými oblastmi výzkumu 
Haemosporidií, které mohlo přinést zajímavý náhled na budoucnost výzkumu 
diverzity rodu Leukocytozoon u ptáků a efektu těchto parazitů na své hostitele. 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Práce má spíše skrovnou obrazovou dokumentaci (3 obrázky), což ale není žádný 
problém (autorka s žádným vlastním schématem nepřišla, takže není potřeba 
kopírovat obrázky přejaté odjinud). Spíše je patrně škoda, že práce neprošla 
závěrečným formátováním (např. zarovnání odstavců do bloku, slučování příliš 
krátkých odstavců a podkapitol – např. v rámci 3.1, kontrola textu – na několika 
místech např. chybí tečky za větou a objevují se spíše slangová spojení – např. 
„plus“ namísto „a“). To jsou ale myslím formální nedostatky, které lze práci odpustit. 
Naopak je větším nedostatkem, že v abstraktu vlastně nejsou předloženy žádné cíle 
ani závěry – jedná se spíše o jakousi obecnou upoutávku než o abstrakt s. str. 
Celkově se zdá, jako by na abstrakt a úvod nezbyl čas - text úvodu působí dosti 
neuspořádaně (čekal bych např. nějaké "lákadlo": proč je právě toto téma zajímavé, 
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proč zajímá studentku a jaké to téma nabízí perspektivy). Místo toho je v úvodu 
heslovitý výčet jakýchsi oblastí, což bude odrážet osnovu tématu od školitele. 
Naopak pasáže od kapitoly 3.2 dále jsou zdařilejší.  
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle práce (v rámci toho, co jsem pod cíli této práce vyrozuměl) splněny jednoznačně 
byly. Otázkou pouze zůstává, jak moc byly ambiciózní a nakolik bylo možné 
bakalářskou práci typu review rozvinout tak, aby se stala skutečně zajímavou a 
přínosnou. Např. po výčtu jednotlivých druhů (3.1) se autorka v kapitole 3.2 dostává 
k určité kontroverzi, která je zajímavá, ale už nám nesděluje svůj srovnáním 
podložený názor (např. co je zlatým standardem v podobné situaci u jiných skupin 
krevních parazitů). Celkově ale hodnotím práci kladně a doporučuji ji k obhajobě. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
K práci mám několik dotazů: 

1) Jsou známi nějací neptačí zástupci rodu Leukocytozoon? Třeba jako plazi, 
kteří hostí rod Haemoproteus? Pokud ne, lze vysledovat, kde se v ptačí 
fylogenezi Leukocytozooni vzali? (která skupina ptáků byla nejstarším 
hostitelem tohoto rodu, ze které se rozšířil/ko-diverzifikoval mezi ostatní 
ptáky?) 

2) Pokud se týče vysokých prevalencí zjištěných u krkavcovitých kap. 3.3) - 
krkavcovití ptáci se špatně chytají, může se jednat o výsledek nenáhodného 
vzorkování zvířat těchto druhů (např. že vyšetřeni jsou spíše ptáci nemocní? 

3) Kap. 3.5 (str. 13) - Jak si vysvětlujete skutečnost, že koinfikovaní ptáci měli 
nižší šance na přežité, ale zároveň nejvyšší reprodukční úspěch? 

4) Kap. 5.1.1 - Stanovoval někdo opakovatelnost v rámci metod detekce těchto 
parazitů? 

5) Z práce mi není jasné, zda se někdo pokoušel o nějakou transkriptomiku - 
ideálně třeba v souvislosti se zjištěním vhodných expresních markerů pro 
detekci gametocytů (předpokládám, že genová exprese gametocytů a 
sporozoitů se u haemosporidií liší - alespoň u Plasmodií - je to tak?) 

 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
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