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Název práce: Orientace helmintů při hledání hostitele 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Práce se zabývá chemoorientací helmintů, přičemž pro srovnání zařazuje i další 
dvě skupiny organismů - není však stále jasné (po jednom roce), v čem má 
srovnání spočívat, jaký je jeho důvod. 
Čtyři cíle práce jsou uvedeny na straně 2, cíl první (přehled helmintů) nebyl zcela 
naplněn (nejde o vyčerpávající informaci o všech helmintech), a cíl čtvrtý (kriticky 
zhodnotit a porovnat) nebyl vůbec naplněn. 

Struktura (členění) práce: 
Adekvátní, bez připomínek. Metodika však neodpovídá náplni práce - týká se jen 
“velmi známých” laboratorních modelů, vůbec nezohledňuje nálevníky a další 
skupiny= volba spektra organismů však byla věcí uchazečky. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Zdroje jsou dostatečné, nejsou však citovány bez chyb - nejen v odkazech v textu, 
ale také v seznamu literatury. 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce toto neobsahuje. 
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Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Práce je formálně na celkem dobré úrovni, občas se vyskytuje špatná větná vazba 
či přejímání anglického větného členění do češtiny. Citace literatury v textu práce 
jsou v některých případech chybné, seznam literatury není jednotný. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Oponenta překvapuje, že “ad hoc” stanovené cíle nebyly splněny (to lze přece 
přizpůsobit!). Práci lze vytknout následující: (a) ne zcela vyhovující anglický 
abstrakt, (b) neodpovídající nadpisy/názvy (zejména strana 3), (c) nesplněné cíle 
stanovené na straně 2, (d) problémy s citacemi prací (někdy chybí odkazy v textu, 
někdy jsou tyto odkazy chybné, seznam citací není jednotný, atd.), (e) 
nesrovnalosti v používané češtině - větná vazba, konstrukce vět (bod “e” je tím 
nejmenším problémem). 
PŘIPOMÍNKY K TEXTU JSEM UČINIL V TIŠTĚNÉ VERZI, KTERÁ JE K 
NAHLÉDNUTÍ UCHAZEČCE I ŠKOLITELI KDYKOLI NA SEKRETARIÁTU 
KATEDRY. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
Zásadní problémy v práci vidím dva: 
(a) Nebylo přesně specifikováno, co je potřeba zpracovat/obsáhnout, aby to dávalo 

logický celek - přehled je výčtem toho nejznámějšího, nikoli rešerší všeho 
dostupného (= dle názvu práce!). Orientace helmintů je hezké téma, avšak v 
této podobě neobsahuje všechny informace o orientaci “helmintů” … takže 
uvedení/popis dalších “nehelmintích” organismů bez explicitního vyjádření 
důvodu je vadou tohoto spisu. Jde-li o parazity ryb (jak se uvádí v práci jako 
nabídka centrálního tématu), pak není vůbec jasné, proč je většina informací o 
parazitech (schistosomách) savců a ptáků. 

(b) Práce (oproti vytčeným cílům) nesrovnává strategie motolic, monogeneí, hlístic, 
prvoků, a dalších organismů … kritické zhodnocení a porovnání orientace v 
rámci taxonů je velmi ambiciózní téma, o kterém bych se rád něco dozvěděl. 
Tato práce nic takového neposkytuje. 

Doporučuji hodnocení 3-4, s ohledem na ústní prezentaci/vystoupení uchazečky. 

Jednoznačný návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka bude součástí 
zveřejněných informací) 

 výborně    velmi dobře    dobře  NEBO nevyhověl(a)

Podpis školitele/oponenta: 
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