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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 

Jméno posuzovatele: 
Milena Svobodová 

Datum: 31. 8. 2021 
 

Autor: Aneta Karafiátová 
 

Název práce: 
 Potrava komárů a její vliv na plodnost a přenos parazitických prvoků  

 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo shrnout dosavadní poznatky o vlivu potravy komárů zejména na 
jejich plodnost a přežívání; dále je zmíněn i vliv přenášených patogenů na tyto 
vektory. 
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Struktura je obvyklá, vhodně zvolená. 
 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použila autorka v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Ano.  
Práce obsahuje téměř 100 citací, což je více než 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): 
 
Jazyková a formální úroveň je nadprůměrná. Rozsah vlastního textu je 23 stran. 
Obrázky jsou zde pouze dva, ale postačují. Jsou vhodně doplněné českými popisky, 
i když jejich rozlišení by mohlo být lepší. 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce byly bohatě naplněny. Autorka se seznámila s metodami literární rešerše, 
a to jak na téma biologie samotných komárů, tak i vlivu potravy a dalších faktorů na 
různá vývojová stadia a obě pohlaví komárů. Práce byla o to obtížnější, že literatury 
na toto téma je velké množství, takže Aneta při psaní již sama vymyslela další téma 
bakalářské práce na základě zdrojů, které již kvůli rozsahu nemohly být do její práce 
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zahrnuty. 
Předložená práce představuje čtivý a poučný celek, který u vědeckých začátečníků 
nebývá obvyklý. To ovšem neznamená, že průběh vzniku práce byl optimální. 
Kompletní verzi práce (a také valnou většinu textu) jsem poprvé obdržela tři dny 
před termínem odevzdání, kdy jsem již nepočítala s tím, že bude vůbec odevzdána. 
Naštěstí práce vyžadovala jen minimum úprav, a to jak po stylistické, tak zejména 
po věcné stránce. Proto mohla být (také díky elektrické zásuvce v Caffé čokoláda 
v Horažďovicích) včas opravena a odeslána. 
 
Práci hodnotím známkou výborně. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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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