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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…) 
 
Cílem práce je odpovědět na otázky týkající se potravy komárů: jaké mají různé 
druhy komárů hostitelské preference, zda nasátá krev ovlivňuje plodnost samic a 
zda se plodnost liší po sání na různých hostitelích (savcích, ptácích, obojživelnících 
atd.), a nakonec i jestli může mít hostitelská krev vliv na vývoj a přenos 
parazitických prvoků. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je rozdělena do 6 kapitol, jejichž řazení je z mého pohledu v pořádku 
a odpovídá zadanému tématu. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka použila postačující množství dostatečně kvalitních zdrojů, kteréžto ve své 
práci i řádně citovala. 
 
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): 
 
V zásadě v pořádku, zde mám pár drobných výhrad, viz připomínky oponenta. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autorka prostudovala velké množství literárních zdrojů, na základě kterých se jí 
podařilo shrnout současné poznatky k zadanému tématu. Práce je rozumně 
členěna, jednotlivé kapitoly obsahují dostatečné množství informací. Jazyková 
úroveň je také v pořádku.  
V textu jsem narazila na několik málo chyb, těm se ale dle mého názoru při psaní 
práce tohoto rozsahu na PC nelze zcela vyhnout (pravděpodobně nějaké budou 
i v tomto posudku), a nevidím důvod jimi kazit výsledné hodnocení. Detailněji je 
zmiňuji v následujícím bodu. 
Celkově považuji cíle práce za splněné, práci doporučuji k obhajobě a hodnotím 
známkou „výborně“. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
Připomínky: 

• Druhá kapitola věnující se komárům je z mého pohledu přehlcena závorkami, 
které jsou užívány i tam, kde by šly nahradit nějakým pěkným souvětím. Jinak 
je práce psaná hezky a její jazykovou úroveň považuji za kvalitní. 

• Práce obsahuje dva obrázky, které jsou sice správně označeny včetně 
citování zdroje, avšak v textu chybí odkaz na ně. 

• Gramatických chyb, překlepů a chyb z nepozornosti je v práci minimum, 
zmínila bych pouze dvě významnější: 

o str. 6 – záměna Aedes x Anopheles, díky které vznikl nový druh Aedes 
gambiae, 

o str. 10 – záměna Cx. pipens x Cx. modestus , kvůli které vznikla 
nesmyslná věta: „Cx. modestus se na králících krmil o něco více, než 
na křepelkách ….., kdežto Cx. modestus se krmil častěji na 
křepelkách.“ 

 
Otázky: 

1) Jak si lze představit sání komárů na rybách? 
2) Existuje vysvětlení, proč někteří komáři preferují hostitele, jejichž krev pro ně 

není z výživového hlediska nejvhodnější? Případně je autorka schopna 
nějakou takovou teorii vymyslet? 

 
Autorce předem děkuji za odpovědi a přeji hodně úspěchů při další práci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 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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