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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…) 
Cíle práce, pracovní hypotézy ani předmět rešerše nejsou uvedeny. 
 

Struktura (členění) práce: Práce je členěná pouze tématicky. Po sobě tak následují 
kapitoly, které shrnují hypotézy a další literární údaje o různých aspektech daného 
tématu. Z tohoto proudu informací nikterak zvlášť nevybočuje ani Úvod, ani Závěr 
(ten je spíše shrnutím), nějaká logická stavba či gradace vedoucí čtenáře od úvodu 
k závěrům zde není patrná. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Použit je více než dostatečný počet zdrojových publikací přesahující 150, publikace 
jsou v textu i v seznamu literatury správně citovány. 
 

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): 
Jazyková úroveň textu je velmi dobrá, autorka se v záplavě informací dobře 
orientuje a dokáže je správně utřídit. Text je logický a srozumitelný.  
Součástí práce není obrazová dokumentace ani grafika. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Autorka si nestanovila žádné cíle práce, takže jejich splnění nelze hodnotit. 
 
Práce splnila svůj účel. Autorka prostudovala velký počet odborných publikací a 
získala rozsáhlé vědomosti o působení Toxoplasma gondii na reprodukční funkce 
hostitele. Prokázala, že se v dané problematice dobře orientuje, dokáže pracovat 
s literaturou, vyhledávat a zpracovávat potřebné informace a je schopna napsat 
kvalitní text.  
Práce Jany Hlaváčové „Toxoplasma a reprodukční funkce hostitele“ splňuje 
požadavky na bakalářské práce. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Oproti očekávání nezačíná práce úvodní kapitolou se základními údaji o biologii, 
životním cyklu, stadiích Toxoplasma gondii atd. a o klinických příznacích, imunologii, 
diagnostice a terapii toxoplasmózy. Autorka rovnou přechází k pokročilým detailům 
hlavního tématu. Čtenář je sice ušetřen opakování notoricky známých faktů, ale (i na 
základě některých formulací v textu) si nemusí být jist, že pisatelka z tento základ 
správně absorbovala.  
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Autorce bych si dovolil položit tyto otázky: 

1. Která stadia Toxoplasma gondii byla nalezena ve spermatu a ve vaginálním 
výplachu? V textu na str. 9-10 je uvedeno, že cysty.  

2. Je správné tvrzení autorů citovaných na str. 13, že toxoplazmóza způsobuje 
opakované potraty? Jaké jsou argumenty pro a proti? 

3. Na str. 17 v souvislosti s kongenitální toxoplazmózou píšete, že „nejběžnější 
metodou pro získání přímých důkazů infekce je polymerázová řetězová reakce 
(PCR)“. Můžete, prosím, význam a použití tohoto testu blíže vysvětlit a případně i 
porovnat se sérologickými metodami? 

 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 
 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
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