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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 bylo vytvořit přehled skupin helmintů vyhledávajícíh hostitele, popsat pohyby, 
které při tom vykonávají a shrnout poznatky o podnětech a signálech umožňujících 
orientaci. Vše mělo být kriticky zhodnoceno a porovnáno v rámci taxonomických 
skupin a mezi nimi. 
Struktura (členění) práce:  
 
Práce má obvyklou strukturu, je přehledně členěna. 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
V rámci vytčených cílů mohly být použity i některé další zdroje, nicméně svým 
rozsahem práce naplňuje předepsaný formát, počet použitých citací je 79. V citacích 
jsou místy chyby (např. chybějící citace v seznamu). V textu se stále nacházejí 
některé nepřesnosti či chyby, ale oproti předchozí obhajované verzi práce nastalo 
výrazné zlepšení. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Neobsahuje. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formálně je práce na poměrně slušné úrovni, obsahuje několik obrázků. V textu se 
vyskytují gramatické chyby v přiměřeném množství, většinou jde o překlepy či 
opomenutí kurzívy. Jazyková úroveň je poměrně dobrá. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Práce víceméně splnila první tři vytčené cíle, byť byly zařazeny jen vybrané skupiny 
helmintů, o jejichž orientaci máme podrobnější informace. Bohužel se nepodařilo 
uspokojivě splnit zadání školitele ve smyslu kritického zhodnocení a srovnání 
v rámci skupin i napříč nimi, což mělo celou práci korunovat. Rovněž práce obsahuje 
některé faktické i formální nedostatky, byť na jejich odstranění měla studentka rok 
navíc. Věřím, že častější konzultace by byly jen ku prospěchu. Celkově však tato 
verze práce zaznamenala výrazné zlepšení oproti verzi neúspěšně obhajované 
v minulém roce. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
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Jednoznačný návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka bude součástí 
zveřejněných informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 
 


