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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…) 
Bakalářská práce podává relevantní rešerši zahraničních i domácích prací 
pojednávajících o motolici velké Fascioloides magna a dalších druzích motolic, 
parazitujících v játrech nebo střevě volně žijících přežvýkavců. Cílem práce je 
sumarizovat charakteristiky 4 druhů jeleních trematodů, vytipovat vhodné metody 
sběru a zpracování koprologických vzorků a porovnat vhodnost klasických a hlavně 
molekulárních metod pro druhovou diagnostiku modelových parazitů.  
 
Struktura (členění) práce: 
 
Bakalářská práce má přehlednou strukturu, která odpovídá zvolené témě.  
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Výběr literárních zdrojů je dostatečně široký a je relevantní. Informace jsou v texte 
použity správně.   
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Ano, provedený dotazníkový průzkum současného rozšíření motolice velké v České 
republice a vytvořená mapka je vhodným a zajímavým základem pro další studium. 
Kromě jiného umožní cílené získávání materiálu pro molekulární analýzy.   
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Obrazová dokumentace, úprava textu i jazyková úroveň je velmi dobrá. Formální 
nedostatky – překlepy, použití kurzívy, výjimečně i nesprávné zkratky časopisů – 
jsou hlavně v seznamu literatury.   
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce splnila požadavky na bakalářské práce a přehledným způsobem sumarizuje 
nejdůležitější poznatky o zvoleném  výzkumném záměru. Hodnotím jí jako výbornou. 
Stanovené cíle budoucího výzkumu na magisterském studiu jsou však podle mého 
názoru příliš široké a budou muset být v budoucnu specifikovány. V magisterské 
práci bude muset být upřesněn i literární přehled a odstraněny formální nedostatky 
v citacích.    
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
1) Latinské názvy čeledí (např. Cervidae) se nepíší kurzívou. Kompletní vědecké 
názvy některých druhů v kapitole Úvod nejsou správné: má být Fasciola hepatica 
Linnaeus, 1758 a Paramphistomum cervi (Zeder, 1790). Autor rodového názvu není 
nikdy v závorce (má být Fascioloides Ward, 1917). Tyto názvy není dobré hledat v 
Google, ale buď v klíčích nebo na stránce Fauna Europaea 
http://www.faunaeur.org/index.php. Otázka: Jakými pravidly se řídí nomenklatura  
kompletních latinských názvů živočichů? Jde mi o vysvětlení, kdy autor a rok popisu 
druhu v závorce JE a kdy v závorce NENÍ (Např. Fascioloides magna (Bassi, 1875) 
versus Fasciola hepatica Linnaeus, 1758).   
 
2) V podrobných popisech metod pro zpracování koprologického materiálu (s. 15) 
chybí přesnější údaje o množství použitého trusu. 
 
3) U popisu metod izolace DNA parazitů z trusu hostitelů by mohlo být více 
zdůrazněné, že podobná izolace ještě nikdy nebyla vyzkoušena u modelových druhů 
motolic. Moje doporučení (s. 19) se sice týkalo možnosti krátkodobé preinkubace 
trusu s vajíčky, ale nedoporučovala jsem líhnutí miracídií a jejich koncentraci pod 
světlem. Vývoj metody pro izolaci DNA z trusu přežvýkavců bude obtížný a bude 
významným výsledkem magisterské práce. Otázka: proč byla pro magisterskou 
práci vybrána právě metoda QIAamp DNA Stool Mini Kit (QIAGEN)? 
 
4) Část práce o molekulárních diagnostických markerech bude v budoucnosti 
potřebné terminologicky zpřesnit (např. u popisu složení ribozomů uvést, že součástí 
malé (40S) a velké (60S) podjednotky jsou i proteiny atd.)  
 
5) Popis nejrůznějších molekulárních diagnostických metod a pochopení jejich 
principů je v bakalářské práci na místě, avšak budoucí aplikace většiny z nich pro 
diagnostiku 4 druhů motolic je zbytečná. Jak se v práci uvádí, v současnosti už je 
vyvinutý postup na spolehlivé molekulární odlišení těchto konkrétních druhů 
(Bazsalovicsová a kol., 2010), který je možné jednoduchým způsobem aplikovat na 
DNA izolovanou z trusu hostitelů jen s použitím PCR metody s druhově specifickými 
primery, které jsou také v bakalářské práci uvedené. Proto navrhuji zúžit cíle pro 
oblast molekulárních analýz.  
 
 
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 (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/pravidla 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mail mikes@natur.cuni.cz (pro 
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu: RNDr. Libor Mikeš, Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 
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