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XI
Práce je |iterární rešerší ve smyslu zveřejněných poŽadavků (pravide|).
Práce obsahuie navíc i v|astní výs|edkv.

cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

Před|oŽená práce si k|ade za cí| shrnout dosavadní poznatky o povaze stimu|ů
registrovaných moto|icemi během jejich orientace ve vnějším prostředí či vnitřním
prostředí hostitele, v|ivu těchto stimulů na penetraci či migraci moto|ic tě|em hostite|e
a způsobech jakými na ně moto|ice reagují.

Struktura (č|enění) práce:

Práce je formá|ně správně členěna a svým rozsahem odpovídá regu|ím a
zvyk|ostem psaní bakalářských prací na Přírodovědecké fakultě Univerzity Kar|ovy v
Praze.

Jsou pouŽité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽil(a) autor(ka) v rešerši re|evantni údaje z literárních zdrojů?

Literární zdroje jsou v práci, aŽ na drobné nedostatky, uvedeny správně d|e
uŽívaných formá|ních standardů.
Počet i charakter uvedených citací svědčío ná|eŽitých schopnostech autorky
pracovat se zahraniční |iteraturou a orientovat se v prob|ematice zadaného tématu.

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i v|astní výs|edky, jsou tyto výs|edky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

Práce v|astní výs|edky neobsahuje, nicméně oceňuji, Že se autorka pokouší na
základě načerpaných informací formu|ovat v|astní hypotézy (např. str. 10 ř. 29 _ str.
11 r.7\.

Formá|ní úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Formá|ní úroveň je adekvátní poŽadavkům k|adeným na bakalářskou práci.
Text práce je vhodně pro|oŽen dvěma obrázky, jedním schématem a tabu|kou.
Jazyková Úroveň práce je, aŽ na něko|ik nevhodných/neobvyk|ých formu|ací a
větných spojení, dobrá (např. str. 8 r. 24,26,31 ; str. 16 ř. 17 _ 20 či str' 20 ř' 4).
Ačko|iv podobné s|ovní obraty narušují plynulost textu, kva|itu práce, jako ce|ku,
nijak zásad ně neovlivňují.

Sp|něni cílů práce a celkové hodnocení:

PřestoŽe je doba vzniku a relevantnost řady pub|ikovaných informací týkajících se
zvo|eného tématu ve|mi rozmanitá, podaři|o se autorce text |ogicky uspořádat a d|e
mého názoru sp|nit cí|e v práci vytyčené'



Věřím, Že se autorka bude podobně peč|ivým způsobem věnovat iv|astnímu
experimentá|nímu výzkumu v průběhu magisterského studia.

Na zák|adě výše uvedeného práci bez zásadních výhrad doporučuji k obhajobě.

otázky a připomínky oponenta:

Za úče|em zvýšení kompaktnosti a čtivosti textu bych autorce doporučova|
důk|adněji konzu|tovat uŽitou termino|ogii a spojení někteých větných ce|ků se
ško|ite|em či s někteým ze zkušenějších ko|egů.

V ce|é prácije nesprávně uváděn název druhu Trichobilharzia ocellata, kteý
přestává být povaŽován za p|atný. Mohla by autorka uvést správnější, v současnosti
pouŽívaný, druhový název moto|ice (s odkazem na vysvět|ující pub|ikaci), jejiž
Životní cyk|us udrŽujeme něko|ik let v |aboratorních podmínkách?

Zajima|o by mne co je W-komůrka (viz str. 19 ř' 23, v textu chybí nákres či
vysvětlení) a jak si autorka představuje její moŽné vyuŽití při studiu chemoatrakce
larev motolic.

Moh|a by autorka komentovat řádové rozdí|y v koncentracích stimu|antů
ov|ivňujících chování schistosomuI příbuzných druhů moto|ic Trichobilharzia szidatia
Schisfosoma mansoni (viz kap. 5.3 str. 21)? By|a by autorka v této souvis|osti
schopná formu|ovat nějakou v|astní hypotézu?

Návrhhodnoceníškolite|enebooponenta(známkanebudes@
informací)

ve|mi dobře ! ooure E nevyhově|(a

Strana 2

Podpis školiteIe/oponenta:

Instrukce pro vypInění:
r Prosíme oponenty i ško|ite|e o co nejstručnějŠí a nejvýstiŽnějŠí komentáře k jednot|ivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
. Při posuzovánÍje nutno zohlednit poŽadavky stanovené pro Vypracování baka|ářských prací -viz http://natu r.cuni.czlbioIoqie/fi Ies/BZk-pravidIa-í í -1 2-2007.doc
. Posudek se odevzdává (zasílá) v e|ektronické podobě na e-mai| mikes@natur.cuni.cz (pro

Úče|y zveřejnění na internetu), a dá|e podepsaný v 1 výtisku (jako souČást protoko|u o
obhajobě) na adresu: RNDr. Libor MikeŠ, Katedra parazito|ogie PřF UK, Viničná 7, 128 44
Praha2


