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Mezihostitelská specifita miracidií motolic 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem bakalářské práce Lucie Náhunkové bylo shrnout doposud publikované 
poznatky o chování miracidií, prvních larev většiny motolic, při vyhledávání 
mezihostitelských plžů, jejich reakcích na nejrůznější fyzikální a chemické stimuly a 
specifitě, kterou se ke svým mezihostitelům v různém stupni vyznačují. Nad rámec 
tohoto cíle práce ještě obsahuje kapitoly o morfologii motolic a životních cyklech 
motolic.  
Struktura (členění) práce: 
 
Předložená práce svým členěním vyhovuje požadavkům na práce tohoto typu 
kladené. Obsahuje abstrakt v českém a anglickém jazyce, úvod, dvě hlavní kapitoly 
členěné na různý počet podkapitol, závěr a seznam použité literatury.   
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Literární prameny jsou v textu uváděny od druhé kapitoly (str. 13). Údaje jsou 
relevantní. Počet citovaných pramenů je dostatečný, seznam jich obsahuje 77. 
Z tohoto počtu se však čtyři prameny (Basch P. F. 1976, Faust E. C. 1924, Prechel 
D. P. a Nollen P. M. 1979, Volf a kol. 2007) neobjevují v textu. Naproti tomu není pět 
citací v textu (Smyth 1994, Keshavarz-Valian a Nollen 1980, Mason a Fripp 1977, 
Munoz-Antoli a kol. 2002, Kariuki a kol. 2004) uvedeno v seznamu literatury. U 
jednoho pramene chybí v textu vzhledem k citaci v seznamu literatury (MacInnis A. 
J., Bethel W. M., Cornford E. M. 1974) uvedení kolektivu. V jednom případě (Cheng 
T. C. 1968) není vzhledem k ostatním citacím jednotně uveden ročník pramene, a to 
římskou číslicí namísto arabské číslice. Jednotně nejsou uvedeny ani prameny typu 
knih a skript. V některých místech textu citace chybí, přičemž by jejich uvedení bylo 
vhodné.  
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
V textu se vyskytuje malé množství překlepů. Jazyková úroveň však není přiliš 
vysoká. Mnohdy kolísá slovosled, některé věty jsou příliš dlouhé, nebo začínají 
nevhodnými slovy (např. slovem ALE). Text působí místy nekompaktně. Kvalita a 
označení obrázků není rovněž dostatečně uspokojující. Namísto označení obrázků 
napravo/nalevo doporučuji označení čísly nebo písmeny. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
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Vzhledem k zadanému tématu práce a vytčeným cílům mi přinejmenším kap. 2.1 
Morfologie motolic přijde nadbytečná a do práce nezapadá. Namísto toho by třeba 
bylo vhodnější více propracovat kapitolu 2.3 Charakteristika miracidia.  
Celkově je třeba konstatovat, že pro čtenáře je z textu mnohdy obtížně dolovatelná 
nějaká nosná informace, na které by bylo možné dále stavět. Nicméně lze uvěřit 
tomu, že autorka jistý přehled získala a pokusila se jej sepsat do ucelené podoby. 
V tomto směru jde nejspíše o prvotinu. Práci proto i přes veškeré výhrady doporučuji 
ke schválení a navrhuji ohodnocení stupněm dobře.  
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Připomínky byly již zahrnuty v předchozích komentářích. 
 
K práci bych měl několik otázek: 

1) Na str. 22 je uvedeno, že miracidia motolice Schistosoma haematobium 
dokázají při kontaktu s plžem Bulinus globosus rozpoznat, zda je již 
infikovaný. Na základě jakých stimulů se tak děje a jaký je další osud 
miracidia? 

2) Jakou roli hraje v kompatibilitě plže s motolicí vnitřní obranný systém plže a 
z čeho se skládá.  

3) Jaký materiál by mohl být testován a jaký metodický postup by zahrnoval 
experiment, ve kterém bychom se chtěli ve výsledku přiblížit znalosti 
sacharidové sekvence rozpoznávanou miracidii při kontaktu s plžem 
(k dispozici máme dvojici motolice Trichobilharzia regenti - plž Radix lagotis)? 

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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