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 X  Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Horizontální přenos genetické informace mezi eukaryoty je stále poměrně opomíjený 
fenomén. Cílem práce bylo shrnout poznatky o přenosu genetické informace mezi 
eukaryoty žijícími v těsném vztahu parazit-hostitel, kde takový přenos může hrát 
důležitou roli v přizpůsobování se druhému partneru. 
 
Struktura (členění) práce: 
Práce je vhodně členěna, po obecném úvodu následuje rozbor jednotlivých 
popsaných případů přenosu uspořádaný podle taxonomických skupin parazitů a 
hostitelů. Práce je zakončena obecným závěrem. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Práce obsahuje 97 citací, čímž jsou zřejmě vyčerpány veškeré literární zdroje 
k tomuto tématu. Protože jsem se tématu sám aktivně nevěnoval, byla mi většina 
prací neznámá. Z diskusí s Petrem nad textem práce a některými články však 
soudím, že Petr použil relevantní práce, které dobře pochopil, kriticky okomentoval a 
správně citoval. 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
- 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Vše je podle mého názoru na vysoké úrovni. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Práce podle mého názoru cíl splnila. Petr samostatně shromáždil literární údaje na 
dané téma, včetně velmi nedávno publikovaných a nepublikovaných. Dokonce 
aktivně diskutoval okolnosti některých případů přenosu s autory článků (Julius Lukeš 
a Patrick Keeling) na evropském protistologickém kongresu.  
Vznikl tak čtivý, smysluplný a ucelený text, který jsem si rád přečetl a našel v něm 
poučení. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka bude součástí zveřejněných 
informací) 
X výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 
 


