
        
 
 
 
 

 
Školitelský posudek na diplomovou práci 

 
 

Autor práce: Bc. Jan Pankrác 
 
Název práce:  Raný embryonální vývoj a morfogeneze vybraných orgánových soustav 
redií a cerkárií motolice Fascioloides magna. 

 

Honza, se v roce 2010 oficiálně připojil k týmu helmintologické laboratoře na katedře parazitologie, 
Přírodovědecké fakulty, Univerzity Karlovy v Praze. Přihlásil se k tématu bakalářské práce 
"Ontogeneze larválních stádií motolic čeledi Fasciolidae v mezihostitelských plžích", kterou v 
roce 2011 obhájil a rozhodl se podobné téma v naší laboratoři rozvíjet i v rámci navazujícího 
magisterského studia. Honzovi trvalo dokončení magisterského studia nestandardní tři roky. 
Někoho by mohlo napadnout, že toto prodloužení mohlo být způsobeno zanedbáváním 
studijních povinností nebo váznutím progresu experimentální práce z nedostatku zapálení 
pro věc. Opak je pravdou, Honza studiem procházel bezproblémově a experimentální práci, 
kterou zvládal značně samostatně, se mu během tří let podařilo díky mimořádnému nasazení 
dotáhnout do výjimečně kvalitní podoby, kdy na několika místech překročil nejen hranice 
současného poznání, ale i hranice oboru parazitologie směrem k vyšším obecně platným 
biologickým principům. Některé z výsledků s úspěchem prezentoval na domácích 
konferencích a také v rámci několika recenzovaných publikací. Jako školitel se tedy nyní 
dostávám do příjemné situace, kdy na osobu studenta nemusím šetřit superlativy a jen těžko 
se mi v uplynulých třech letech hledají momenty, které by bylo možné v souvislosti 
s Honzovým studiem kriticky zhodnotit jako negativní.  
 
Pokud jsem v závěru posudku na Honzovu bakalářskou práci vyjádřil víru, že Honza bude 
během magisterského studia postupovat podobně houževnatě a neotřelým způsobem, tak 
mohu konstatovat, že Honza mé očekávání předčil. Jsem navíc velmi potěšen, že se Honza 
na katedře parazitologie nakonec rozhodl pokračovat i v doktorském studiu. 
 
Jsem přesvědčen, že diplomová práce Honzy Pankráce je velmi zdařilá, že vytyčené cíle byly 
splněny a že práce odpovídá standardům na katedře parazitologie Přf. UK. Práci doporučuji k 
obhajobě. 
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