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Posudek na bakalářskou práci 

 
Jméno posuzovatele: 
RNDr. Martin Kašný, Ph.D. 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Datum: 31.5.2010 
 

Autor: Veronika Siegelová 
 
Název práce: 
 
Molekulární diagnostika motolice velké (Fascioloides magna) 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem bakalářské práce bylo utřídit dostupnou literaturu týkající se zadaného 
tématu. Práce představuje užitečný soubor informací, ze kterého může autorka těžit 
v teoretické i praktické části budoucího magisterského studia.  
 
Struktura (členění) práce: 
 
Struktura práce odpovídá standardu, je logická a je vhodně doplněna obrázky a 
tabulkami. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Přestože množství použitých literárních zdrojů týkajících se tématu práce (zejména 
metodologie) není zdaleka vyčerpávající (91 citací), představují uvedené publikace 
relevantní optimum dostupných informací a až na výjimky jsou správně citovány. 
Čerpané údaje z jednotlivých publikací jsou použity smysluplně.    
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce obsahuje mapu honiteb České republiky s aktuálním výskytem fascioloidózy u 
spárkaté zvěře. Informace v mapě obsažené jsou prozatím přímo nepotvrzené a 
tedy diskutabilní, nicméně velmi přínosné. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální a jazyková úroveň předložené práce je dobrá. Myslím, že autorka 
pochopila jak se správně staví vědecký text. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Přestože se geneze bakalářské práce Veroniky Siegelové neobešla bez obvyklých 
začátečnických zaškobrtnutí, tak velmi oceňuji, že se Veronice podařilo úspěšně 
vstoupit jak na půdu terénní parazitologie, tak zejména molekulární biologie a v obou 
těchto oblastech se poměrně dobře zorientovat. Myslím, že i v kvalitě práce samotné 
se odráží Veroničino výjimečné zapálení pro zvolené téma a parazitologii obecně. 
Věřím, že jí toto nadšení vydrží minimálně po celou dobu magisterského studia.   
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
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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