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1. CÍLE A HYPOTÉZY  
Cílem práce bylo vytvořit přehled, který by čtenáře seznámil s běžnými endoparazity lovné zvěře a 
chovných zvířat ze skupin Cestoda a Nematoda, kteří se vyskytují na území ČR. Cíl byl beze zbytku 
splněn. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍA FORMÁLNÍ ÚPRAVA  
Předložená práce rešeršního charakteru obsahuje všechny předepsané náležitosti. Vznikla 
zpracováním 112 původních vědeckých článků, českých i zahraničních monografií a doplněna byla 
informacemi z parazitologických učebnic a přednášek. Práce je vhodně doplněna padesáti obrázky. 
V první části je čtenář seznámen s tasemnicemi, druhá část je věnována parazitickým hlístům a třetí, 
nejkratší, detekci těchto parazitů v myslivosti a na jatkách. Celkově je představeno 56 druhů 
endoparazitů. 
Práce je psána příjemným, kultivovaným jazykem bez pravopisných chyb a překlepů, obrázky jsou 
organicky začleněny do textu a celek dohromady působí velmi úpravně a navzdor tématu, které u části 
čtenářů vyvolává protichůdné pocity, je čtivý. Některé obrázky mají lehce sníženou kvalitu, přesto to 
jejich informativnosti signifikantně neubírá. 
Jediné, co mohu práci vytknout, je nezvyklý způsob citování ústního sdělení – v obou případech je i 
přesto zdroj informací ověřitelný. 
 
4. KOMENTÁŘ VEDOUCÍ 
Bakalářská práce Kateřiny Chlumové se pro mě samou stala prvním krokem na zcela novou „pevninu“ 
– dosud jsem se při své práci věnovala nejvýše parazitům měkkýšů, kteří nějakým způsobem narušili 
laboratorní experimenty, a ostatní znala především teoreticky. Když za mnou tedy tato studentka přišla 
s prosbou o parazitologickou práci, rozhodla jsem se jí vyhovět. Ukázalo se, že to bylo velmi dobré 
rozhodnutí. 
Katka nejenže brzy pronikla do tajů vyhledávání literárních zdrojů a nebála se ani cizojazyčné 
literatury a kritického zhodnocení používaných zdrojů, ale ukázalo se, že její rodina vlastní jatka a tak 
je rozsáhlým zdrojem praktických informací o parazitech (a rovněž chutného masa). V průběhu psaní 
bakalářské práce se mnou pravidelně a především ze své vlastní iniciativy komunikovala, takže jsem 
mohla sledovat vznik práce krok za krokem a ovlivnit vše, co se dělo. Pochválit rovněž musím Katčinu 
schopnost vyplnit mé mnohdy náročné požadavky. A konečně musím vyzvednout její trpělivost: při 
zadávání práce jsem doufala, že se nám podaří sehnat český check-list cílových endoparazitů, ale 
v průběhu vypracovávání práce se ukázalo, že nic takového neexistuje ani pro tasemnice, ani pro 
hlístice. Katka tedy parazity doslova vyzobávala z širokého spektra různých zdrojů. 
Díky všem uvedeným důvodům se těším na další spolupráci při tvorbě prakticky zaměřené 
parazitologické diplomové práce; a předloženou bakalářskou práci plně doporučuji k obhajobě. 
 
4. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
Práci bez jakýchkoliv výhrad doporučuji k obhajobě. 
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