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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 

Jméno posuzovatele: 
Milena Svobodová 

Datum: 31. 8. 2021 
 

Autor: Lenka Gežová 
 

Název práce: 
 Leucocytozoon u pěvců  

 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Práce měla za cíl shrnout poznatky o krevních prvocích rodu Leucocytozoon 
vyskytujících se u pěvců. Leucocytozoon je opomíjeným krevním parazitem v rámci 
„Velké trojky“ ptačích krevních hemosporidií (+ Plasmodium a Haemoproteus). Jeho 
výskyt v rámci ptačích taxonů navíc není rovnoměrný. Údaje o životních cyklech 
pocházejí často ze značně letitých prací, které jsou přejímány do monografií a 
úvodů.  Proto bylo vhodné tyto informace shrnout a zhodnotit jako celek. 
 
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce má obvyklou strukturu, vlastní text má 19 stran. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použila autorka v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
V práci je citováno více než 50 publikací, což považuji za dostatečné.  

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je odpovídající; většinu interpunkčních a jiných prohřešků se 
podařilo odstranit. Jsou zde tři obrázky ilustrující životní cyklus a stádia parazita 
v ptačí krvi; jejich kvalita je dobrá. 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle práce považuji za splněné. Autorka se seznámila s metodami vyhledávání a 
používání literárních zdrojů, a shrnula poznatky o zadaném tématu. Práce však byla 
dokončována (možná dokonce teprve vznikala) v časovém stresu, takže na hlubší 
zamyšlení a zpětnou vazbu už nezbyl čas. Kompletní verzi jsem obdržela 4 dny před 
odevzdáním během dovolené, a práce na opravách probíhající pod širým nebem 
byla možná pouze díky kvalitní baterii mého notebooku a tarifu Vodafone se 
zaměstnaneckým datovým benefitem. Dílo se nakonec dokončit podařilo, a 
domnívám se, že celkem úspěšně. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
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Jednoznačný návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka bude součástí 
zveřejněných informací) 
 

 výborně   

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 nahrává do SIS ve formátu pdf nebo odevzdává (zasílá) ve formátu MS WORD 
v elektronické podobě do 27. 8. 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 2. 9. 
2021 osobně, anebo do téhož data na adresu: Mgr. Lenka Hlubinková, Katedra parazitologie 
PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2. Ve formuláři je nutno jednoznačně vyplnit návrh 
hodnocení (známky). 
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