
 Strana 1
Posudek na bakalářskou práci 

 
Jméno posuzovatele: Marta Chanová 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Datum: 31. 5. 2010 
 

Autor: Václav Pech 
 
Název práce: Migrace a patogenita neurotropních helmintů 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Zhrnutie poznatkov o migrácii  a patogenite neurotropných helmintov v tele 
hostiteľov 
 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práca má 28 strán rozdelených do 6 častí: úvod, 3 nosné kapitoly 
(Mezihostitelé, Definitivní hostitelé, Parateničtí hostitelé), záver a zoznam 
literatúry. 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Literárne zdroje sú dostatočné, vhodne zvolené a správne citované. 
 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práca neobsahuje vlastné výsledky. 
 
 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Bez výhrad. 
 
 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
V práci je dostatočne opísaná migrácia helmintov s neurotropným správaním  
v tele stavovcov (Vertebrata) i patogénny vplyv tejto migrácie na NS hostiteľa. 
Opisované neurotropné druhy helmintov pokrývajú široké spektrum 
parazitických červov viacerých systematických skupín a rozdielnych 
životných cyklov a stratégií. 
Ciele práce boli splnené, práca spĺňa požiadavky kladené na bakalárske práce. 
Doporučujem ju k obhajobe.   
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
Pripomienky: 
 Málo výstižné kľúčové slova (chýba napr. neurotropizmus, migrácia, neuropatogenita, ...) 

 Málo výstižné názvy hlavných kapitol - miesto Mezihostitelé (MH), Definitivní hostitelé 

(DH) a Parateničtí hostitelé (PH) by bolo vhodnejšie napr. Neurotropismus v těle MH, DH, PH; 

Neurotropní helminti v těle MH, DH, PH, a pod. 

 Kap. 3 (DH) by kvôli prehľadnosti mohla byť členená do viacero (pod)úrovní  
 Pri opisovaní poškodení hostiteľa by bolo vhodnejšie názvy meningitis, 

encephalitis, arteritis, a pod. nahradiť českým meningitida, encefalitida, 
atd. 

 s. 9 – cit. Chanová a Horák 2007 (prítomnosť hemoragií) sa vzťahuje k nosovej 

sliznici, nie k nervovej sústave 
Otázky: 

 Sú opisované druhy neurotropných helmintov zvolené ako príklady 

z jednotlivých skupín, alebo ide o všetky červy, u ktorých sú neurotropizmus a 

neuropatogenita známe?  

 Dochádza u niektorých z opisovaných neurotropných druhov pri migrácii v NS 

hostiteľa k požieraniu jej častí (nervových buniek, a pod.)? 

 Predstavuje Trichobilharzia regenti potenciálne nebezpečnstvo poškodenia 

CNS aj u človeka? 

 
 
 
 
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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