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Práce je literární rešerší ve smyslu zveĜejnČných požadavkĤ (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (pĜedmČt rešerše, pracovní hypotéza…)
Cílem práce bylo zpracování dostupných informací o larvální toxokaróze s dĤrazem
na její cerebrální formu (neurotoxokarózu) a o jejím pĤvodci (Toxocara spp.).

Struktura (þlenČní) práce:
Práce je þlenČna v souladu s pravidly psaní BP, obsahuje úvod, 7 kapitol s
podkapitolami, závČr, seznam použité literatury a je doplnČna abstrakty a klíþovými
slovy v ýJ a AJ. Jednotlivé þásti práce odpovídají svým obsahem i rozsahem
požadavkĤm na BP.

Jsou použité literární zdroje dostateþné a jsou v práci správnČ citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojĤ?
Literární zdroje jsou dostateþné a jsou použity i citovány správnČ.

Pokud práce obsahuje (nadstandardnČ) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky
adekvátním zpĤsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
Práce neobsahuje vlastní výsledky.

Formální úroveĖ práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveĖ):
Formální úroveĖ práce je bez výhrad.

SplnČní cílĤ práce a celkové hodnocení:
Cíle práce byly splnČny. BP hodnotím jako kvalitní zpracování dostupné literatury
poskytující široký pĜehled poznatkĤ o larvální toxokaróze a jejím pĤvodci.
Autorka byla pĜi jejím zpracovávání aktivní, samostatná a schopna vhodnČ zvolit
literární zdroje, správnČ je interpretovat, kriticky zhodnotit i dát do vzájemného
kontextu.
Práci doporuþuji k obhajobČ.
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Otázky a pĜipomínky oponenta:
-

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (pouze jedna známka - bude souþástí
zveĜejnČných informací)
výbornČ
velmi dobĜe
Podpis školitele/oponenta:

dobĜe

nevyhovČl(a)

Instrukce pro vyplnČní:
x Prosíme oponenty i školitele o co nejvýstižnČjší komentáĜe k jednotlivým bodĤm (dodržujte
rozsah), tuþnČ vyznaþené rubriky jsou povinnou souþástí posudku.
x PĜi posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakaláĜských prací –
viz http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/pravidla
x Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobČ na e-maily mikes@natur.cuni.cz a
kulikova@natur.cuni.cz (pro úþely zveĜejnČní na internetu) nejpozdČji do 5. þervna 2014, a
dále podepsaný v 1 výtisku (jako souþást protokolu o obhajobČ) na adresu: RNDr. Libor Mikeš
nebo RNDr. Helena Kulíková, Katedra parazitologie PĜF UK, Viniþná 7, 128 44 Praha 2
nejpozdČji v den obhajob 10. þervna 2014.

