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Název práce: Využití helmintů v léčbě autoimunitních onemocnění 
 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem předložené bakalářské práce bylo shrnout současné poznatky o možnostech 
využití helmintů při léčbě idiopatických střevních zánětů, roztroušené sklerózy a 
Diabetes mellitus 1. typu. 
 

Struktura (členění) práce: 
Předložená práce o rozsahu 23 stran je členěna do 9 kapitol (včetně stručného 
úvodu a závěru) a dále několika podkapitol. Kapitoly na sebe logicky navazují a 
usnadňují čtenáři orientaci v textu. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autorka prokázala schopnost pracovat se zahraniční odbornou literaturou. 
V seznamu literatury je uvedeno 55 literárních zdrojů a 4 internetové zdroje. Ne vždy 
jsou ale použité literární zdroje citovány správně (viz připomínky).  
 

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): 
Práce obsahuje 2 obrázky a 4 grafy, které vhodně doplňují text. 4. graf je označen 
jako graf 5.  
Text je plynulý a dobře srozumitelný s malým množstvím překlepů. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle vytyčené v úvodu práce byly splněny. 
Předložená práce splňuje všechny požadavky kladené na vypracování bakalářské 
práce.  
Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Připomínky: 

1. 19 citací uvedených v textu není v seznamu použité literatury. Od podkapitoly 
7.2.2 chybí v seznamu téměř všechny použité zdroje.  

2. V případě citace Morris, 1989 je zdroj uveden v seznamu literatury pod G.P. 
Morris…. Navíc zde nejsou uvedeni ostatní spoluautoři. 

3. U citací dvou prací Summers et al., obou z roku 2005, chybí nějaké rozlišení 
v textu, např. Summers et al. 2005a a Summers et al. 2005b. 

4. Na více místech v textu postrádám citaci. 
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Otázky:  

1. V podkapitole o Crohnově nemoci píšete, že poslední výzkumy ukazují na 
souvislost s Th17 buňkami. Jakou roli hrají Th17 buňky při Crohnově nemoci?  

2. V podkapitole 4.2 Roztroušená skleróza uvádíte, že experimentální 
autoimunitní encefalomyelitida (EAE) je demyelinizující autoimunitní 
onemocnění vyvolané CD4+ T buňkami, které se infiltrují skrz 
hematoencefalickou bariéru. Co je ale příčinou přílivu těchto buněk do CNS? 
Jak se EAE vyvolává? 

3. Je známo, jakým způsobem Necator americanus snižuje aktivitu Crohnovy 
nemoci?  

4. Píšete, že se ve své diplomové práci chcete zabývat změnou střevního 
mikrobiomu u zdravých, nemocných a parazity infikovaných jedinců. Můžete 
to trochu upřesnit? O jedince jakého druhu, o jaké nemoci a jaké parazity se 
bude jednat?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (pouze jedna známka - bude součástí 
zveřejněných informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co 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 http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/pravidla 

 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-maily mikes@natur.cuni.cz a 
kulikova@natur.cuni.cz (pro účely zveřejnění na internetu) nejpozději do 5. června 2014, a 
dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na adresu: RNDr. Libor Mikeš 
nebo RNDr. Helena Kulíková, Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 
nejpozději v den obhajob 10. června 2014. 
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