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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…)

Cílem práce je shrnout základní metody používané ve veterinární hematologii k 
popisu krevního obrazu a zhodnotit vliv jednotlivých skupin parazitů na
hematologické parametry týkající se červených a bílých krvinek.

Struktura (členění) práce:

Práce obsahuje celkem 25 stran textu včetně úvodu a závěru. Text je logicky členěn 
do čtyř hlavních kapitol, které popisují krevní buňky obratlovců, vztahy mezi parazity 
a hostiteli, vyšetřování zdravotního stavu pomocí hematologických metod a skupiny 
parazitů a jejich vliv na hematologické parametry. První a poslední kapitola je dále 
přehledně členěna na podkapitolky.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?

Podle mého názoru v práci tohoto typu je uvedeno dostatečné množství relevantních 
zdrojů, které jsou řádně citovány v textu i v seznamu literatury.

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):

Formální stránka práce je na dobré úrovni. Text je nabytý informacemi a zároveň
srozumitelný. Přesto mám k práci několik připomínek. První část práce je velice 
čtivá, ale v poslední kapitole (Skupiny parazitů a jejich vliv na hematologické 
parametry) jako by autorce došel dech a text spíš připomíná telefonní seznam
parazitů, jejich hostitelů, plus jednou větou je pospán vliv parazitů na hematologické 
parametry hostitele. Myslím si, že by text byl čtivější, kdyby se v něm autorka více 
zaměřila na molekulární mechanismy, které způsobují snížení nebo zvýšení určitých 
krevních buněk. V této kapitole mě také překvapila délka jednotlivých podkapitol. 
Čekala bych, že nejvíce prostoru bude věnováno bakteriím a virům. Nejdelší 
kapitolky jsou však o prvocích. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Celkově práci hodnotím velice kladně. Myslím, že studentka především prokázala
značnou dávku odvahy, když se do této práce pustila. Od začátku ji muselo být 
jasné, že bude muset nastudovat velké množství literatury a stejně její práce bude 
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představovat jen zlomek dosud publikovaných článků týkajících se vlivu parazitů na 
hematologické parametry obratlovců. Podle mého názoru Julie Vacková 
jednoznačně ukázala, že umí pracovat s literaturou a sepsat smysluplný odborný 
text.

Otázky a připomínky oponenta:

Mohla by studentka vysvětlit, proč věnuje v práci poměrně velký prostor prvokům?

Jako ornitologa mě zaujaly obrázky s bizarními nádory v horních částí trávicího 
traktu u dravců či papoušků. Tyto nádory jsou způsobeny trichomonády a právě u 
dravců často končí smrtí. Ví se něco o vlivu trichomonád na hematologické 
parametry dravců, případně holubů, kteří jsou významnými vektory trichomonázy?

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací)

Podpis školitele/oponenta:

Instrukce pro vyplnění:
 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 

bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mail: lucie.jurickova@seznam.cz  

(pro účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu: katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2
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