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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Cílem bakalářské práce Julie Vackové bylo shrnout základní klasické metody 
používané v zoologii k popisu krevního obrazu u živočichů a popsat vliv jednotlivých 
skupin parazitů na vyšetřované hematologické parametry. Cílem rozhodně nebylo 
utřídit veškerou známou literaturu na toto téma, ale spíše shrnout obecný charakter 
vlivu různých skupin parazitů na krevní obraz a na základě toho naznačit 
interpretační hodnotu různých krevních parametrů při použití v zoologickém 
výzkumu.

Struktura (členění) práce:
Práce je sepsána na dvacetipěti stranách vlastního textu a je členěna na úvod, 
obecnou kapitolu o krevních buňkách, obecnou kapitolu o vztazích mezi parazity a 
hostiteli, kapitolu o vyšetřování zdravotního stavu pomocí hematologických metod, 
stěžejní kapitolu o vlivu různých skupin parazitů na vybrané hematologické 
parametry, závěr, poděkování, seznam zkratek a seznam literatury. Kapitoly 2 a 5 
jsou logicky členěny na podkapitoly.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Autorka cituje 158 literárních pramenů, které jsou relevantní vzhledem k textu, ve 
kterém jsou citovány. Proti použití vybraných literárních zdrojů v práci a formě jejich 
citování nemám výhrad.

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Práce obsahuje 11 z literatury převzatých obrázků, které znázorňují jednotlivé krevní 
buňky u různých skupin obratlovců anebo ilustrují hematologickou metodiku. 
Celková grafická podoba práce je dobrá, práce neobsahuje nijak významné 
množství překlepů (ačkoliv jako v každé práci se i zde nějaké najdou). Jen v 
seznamu literatury jsou některé názvy prací uvedeny kapitálami, což není zcela 
pochopitelné. Informace jsou v textu logicky propojeny.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Dle mého názoru cíle práce splněny byly. Studentka k vypracování bakalářské práce 
přistoupila zodpovědně a začala včas. To se projevilo v počtu shromážděné 
literatury k tématu práce. Jako školitel jsem tedy spokojený. Osobně mě trochu mrzí, 
že je v práci víc prostoru věnováno obecným kapitolám a relativně méně je pak 
věnováno vlastním studiím popisujícím vztah mezi parazity a hematologií. Z 
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některých pasáží textu tak není úplně jasné, jak moc obecné jsou ony vyvozované 
charakteristické hematologické projevy různých infekcí. Na druhou stranu se jedná o 
bakalářskou práci a ne o monografii. Studentka požadavky kladené na bakalářskou 
práci naplnila, práce pojednává o daném tématu souborně a přehledně, je sepsána 
docela pěkně a má hlavu a patu, což je myslím v kontextu tohoto hodnocení to 
hlavní.   

Otázky a připomínky oponenta:
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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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