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Posudek na bakalářskou práci 

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

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Datum: 5.9.2012 
 

Autor: Klára Melounová 
 
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…) 
 
1. Zpracovat dostupnou literaturu shrnující spektrum doposud známých přirozených 

a experimentálních hostitelů Fascioloides magna a Fasciola hepatica. Navrhnout 
vhodného definitivního hostitele pro laboratorní cyklus F. magna. Zhodnotit riziko 
nákazy F. magna pro člověka. 

 
2. Za základě dostupné literatury charakterizovat základní aspekty vzájemné 

interakce F. magna/F. hepatica x definitivní hostitel. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Struktura práce je logická, vhodně proložena obrázky a vlastními schématy (ta 
zvláště oceňuji) a doplněna souhrnnou tabulkou sestavenou na základě 
publikovaných informací získaných během sepisování rešerše. Struktura odpovídá 
zaužívanému standardu.  
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Uvedené literární zdroje týkající se hlavního modelového organismu F. magna, na 
který je práce zaměřena představují soubor většiny dostupných publikovaných 
informací k dané problematice. Na druhou stranu u komparativního modelu F. 
hepatica zůstávají některé podstatné aspekty opomenuty a v textu práce jsou místy 
prezentovány zkresleně. Literární zdroje jsou tedy téměř dostatečné, citovány jsou 
však správně a prezentované údaje čerpané z prostudované literatury jsou 
relevantní.  
 
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 a jazyková úroveň předložené verze práce je dobrá, ačkoliv se v textu 
místy objevují drobná zaškobrtnutí ve stylistice a odborné terminologii.   
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
K sepisování bakalářské práce autorka přistupovala stejně aktivně jako k 
nejrůznějším vědeckým problémům řešeným v helmintologické laboratoři, katedry 
parazitologie, Př.f., UK. Nemohu se ubránit dojmu, že se autorce podařilo skvěle 
zapadnout do našeho kolektivu a že se svým odhodlaným přístupem v mnohém 
vyrovnává starším a zkušenějším kolegům. Domnívám se, že předložený text,  
ačkoliv není dokonalý, dokazuje autorčino pochopení jednoho z hlavních smyslů 
bakalářské práce tzn. pokusit se vystavět základní srozumitelný vědecký text. Jsem 
přesvědčen, že autorka vytyčené cíle splnila a že z nabytých poznatků bude 
schopna čerpat v průběhu následujícího magisterského studia.   
   
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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