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Název práce: 
Přirození a experimentální definitivní hostitelé Fascioloides magna a Fasciola 
hepatica 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Autorka si určila za cíle své práce definování spektra všech přirozených a 
experimentálních definitivních hostitelů motolic Fascioloides magna a Fasciola 
hepatica, zejména s ohledem na jejich interakci parazit-hostitel.  
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je obecně členěna logicky a odpovídá standardům na členění odborných 
vědeckých prací. Po úvodu do problematiky jaterních motolic, autorka uvedla výčet 
všech hostitelů spolu s jeho rozšířením, vnímavostí a klinickými příznaky. Rozdělení 
definitivních hostitelů dle vnímavosti k F. magna a zároveň zakomponování hostitelů 
F. hepatica, jež tomuto členění však neodpovídají, však může působit na čtenáře 
poněkud chaoticky.  
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Práce obsahuje cca 97 referencí. Z pohledu motolice F. magna je výčet citací 
fascinující a nemám jediné připomínky. Na druhou stranu literárních zdrojů ve 
vztahu k motolici F. hepatica by mohlo být více a také si myslím, že pomocí 
internetových vyhledávačů lze dohledat řadu dalších zdrojů, jež by mohly zvýšit 
faktickou přesnost údajů uvedených v této práci. 

 
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): 
Formální úroveň odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Text je 
čtivý, je dodržován styl odborného textu. Práce obsahuje jen minimum nevhodných 
formulací (např. str 21,… Výjimečně se stane, že u tohoto druhu hostitele motolice dorazí do 
žlučovodů…). Text je proložen velmi adekvátně fotkami, tabulkami a schématy. 
Oceňuji především provedení schémat, která velmi názorně vysvětlují danou 
problematiku. V samotném textu (např. strana 24, .. České repibliky, str. 25..biofarmy  jsme ve 
žlučovodech nalezly) a především v referencích je několik překlepů, pravopisných a 
typografických chyb (př. strana 36, Foreyt et al. 1976a…Fasciololdes, nebo str. 37, 
Foreyt et al. 1977,…Odocolleus…paging tendency…) 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce Kláry Melounové poskytuje téměř dokonalý literární přehled o definitivních 
hostitelích Fascioloides magna a jasně ukazuje, u kterých druhů zvířat chybí 
dostatek informací, což může mít praktický význam pro další směřování budoucího 
výzkumu F. magna. Na druhou stranu považuji za poněkud nešťastné zařazení 
motolice F. hepatica do schématu hostitelů F. magna. V porovnání s motolicí F. 
magna jsou nejen informace ale i reference týkající se F. hepatica značně omezené.  
V neposlední řadě však musím konstatovat, že Klára udělala velký kus práce a 
jasně prokázala, že jí nečiní sebemenší potíže vyhledávat informace v literatuře, 
nakládat se získanými údaji a formulovat své vlastní pojetí dané problematiky. Práci 
doporučuji k obhajobě a Kláře přeji hodně zdaru v dalším bádání v problematice 
motolic. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
- poznámka: Za klinický příznak se považuje i úhyn. 

 
- poznámka a dotaz k Str. 9, Tabulka č. 1: Opravdu se mohou dospělci F. hepatica 

nacházet v jaterním parenchymu? Máte pro toto tvrzení nějakou referenci? 
 

 
- Str. 26. ... Prozatím neexistuje žádný záznam o nálezu F. hepatica u losa.. ...  

 

Existuje např. Shimalov and Shimalov 2003 nebo Pybus 2001. 
 

- Str. 27. ... O výskytu F. hepatica u lamy nejsou žádné záznamy....  
 

Nekorektní údaj. F. hepatica byla hlášena u několika druhů lam, včetně L. glama 
(Viz Timoteo et al. 2005, Carnevale et al. 2011, Proceedings of WAAVP 2011, 
Cafrune 1996)  

 
- Tabulka č. 2. ... Vajíčka F. hepatica nejsou přítomna v trusu morčat? 

 

Je to správný údaj? Přestože je morče známé jako přirozený tak experimentální 
hostitel F. hepatica tak vajíčka nejsou detekovatelná? Máte pro to nějaké 
vysvětlení? 
 

- V textu jsem nikde nenašel výraz submandibulární edém, anglicky tzv. bottle jaw. 
Víte, u jakých hostitelů se může tento klinický příznak fasciolózy projevit a co je 
jeho příčinou? 
 

- Zná autorka nějakou intravitální metodu diagnostiky F. magna u jelenovitých? 
 
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 

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/pravidla
mailto:mikes@natur.cuni.cz
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obhajobě) na adresu: RNDr. Libor Mikeš, Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 
128 44 Praha 2 


