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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…) 
Deklarovanými cíli práce bylo porovnání cerkárií rozdělených podle typu životního 
cyklu do čtyř kategorií a sledování základních typů sekretorických žláz u cerkárií 
vybraných druhů a to z hlediska funkční a morfologické variability. 
 
 
 
 
Struktura (členění) práce: 
Práce má obvyklé členění a obsahuje všechny předepsané formální náležitosti 
 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Seznam citované literatury obsahuje 54 publikací, převážnou většinu tvoří relevantní 
primární zdroje. Některé části práce bylo možné i účelné rozšířit o další relevantní 
informace (např. části o motolicích čeledi Diplostomidae, o vlastnostech 
penetračních žláz schistosom… viz poznámky ve výtisku práce), autorka mohla 
poměrně snadno vytěžit z publikačních databází více. Nicméně nejpodstatnější 
publikace jsou v práci zahrnuty. Formát citací místy neodpovídá běžným zvyklostem 
(viz poznámky v textu) a chyby jsou i v seznamu citací – řazení citací v seznamu 
místy nevykazuje žádný obvyklý řád (viz např. Žďárská a Žďárská a kol. na str. 29 a 
30). V textu někde chybí citace zdrojů, ze kterých autorka čerpala informace (třeba 
str. 5-6 část 2.1.1 a 2.1.2) 
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 slušné úrovni, obsahuje minimum překlepů či gramatických 
chyb. Graficky je, až na drobnosti, solidně zvládnutá. Oceňuji zařazení barevných 
schémat rozložení žláz cerkárií – mohlo jich být použito i více. V textu se objevují 
některé jazykové neobratnosti, ale celková úroveň je dobrá. Drobné nedostatky jsou 
v anglickém abstraktu (vyznačeno v textu). 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Pokud bych přísně hodnotil náplň práce vzhledem k vytčeným cílům, puntičkářsky 
s ohledem na jejich formulaci, musel bych napsat, že cíle nebyly splněny. Ono 
„porovnat“ je v práci spíše „popsat“ a dále „sledovat“ je „popsat a porovnat“. Takže 
pozor na slovní formulace cílů a na skutečné významy používaných slov! U cílů 
práce nebo i jinde v úvodu bych uvítal zdůvodnění výběru druhů motolic zahrnutých 
do rešerše a hlavně jejich vyjmenování. 
V úvodní části bych očekával informace nejen o biologii motolic, cyklech atp., ale i 
obecnější informace o žlázách a sekreci jako takových – ta úplně chybí, autorka 
začíná hned „sekretorickými žlázami motolic“. 
Práce obsahuje některé nepřesnosti, neobratnosti či neúplnosti, které mohou být 
zavádějící (vyznačil jsem v textu práce – např. str. 1, 2, 13, 15, 16, 17, 21). 
V práci postrádám zahrnutí některých publikovaných prací a informací, které by 
nanejvýš vhodně dokreslily obraz žláz u cerkárií – např. barvitelnost penetračních 
žláz a hlavové žlázy, diskuse o podobě hlavové žlázy schistosom (1 či 2 buňky?). 
Výčet biologicky aktivních látek ve žlázách cerkárií rodu Schistosoma se smrskl na 
kratičkou zmínku o proteázách a mukosubstancích – to je absolutně nedostačující. 
Rovněž diskuse o funkci penetračních žláz schistosom nezahrnuje jiné možnosti než 
penetraci – širší diskuse se v literatuře vedla např. o funkčním významu obsahu 
vysoké koncentrace vápníku ve žlázách, je znám proteom žláz S. mansoni a S. 
japonicum atd. Stejně tak kapitolka věnující se sekretorickým žlázám cerkárií čeledi 
Diplostomatidae je neúměrně krátká a postrádá informace o dalších druzích od 
různých autorů, např: Diplostomum pseudospathaceum (Našincová, Moczoň, 
Mikeš), Tylodelphys (Našincová, Moczoň), Cotylurus (blízká čeleď Strigeidae – 
Našincová, Moczoň). U některých dalších diplostomních a strigeidních motolic je 
znám aspoň počet a uspořádání penetračních žláz – to např. mohla autorka 
porovnat s ohledem na konzervovanou situaci u schistosom. Poslední kapitola 
týkající se žláz leukochloridií mohla být naopak vynechána, je povrchní a obsahuje 
velice málo známých informací pocházejících od jedné autorky. 
Aby posudek nebyl příliš rozvleklý (poznámky jsou podrobně zpracovány k textu 
práce), závěrem shrnuji, že jsem od práce očekával více hlavně ze strany faktické, 
místy nejde příliš pod povrch problematiky. Rovněž slibovaný srovnávací aspekt 
poněkud pokulhává za úvodním předsevzetím. Absence evolučního a 
ontogenetického pohledu pak nezadává příliš prostoru pro vzletnou diskusi o funkci 
žláz, která by byla vítaným obohacením z vlastní strany autorky. 
Nicméně, přes veškeré připomínky zmíněné výše považuji práci za způsobilou 
k obhajobě. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Připomínky jsem zahrnul do celkového hodnocení, zde tedy jenom doplňující dotazy: 
 

1) Lze žlázy cerkárií sekretující vně těla/do tegmentu nazvat jako 
exokrinní/endokrinní? 

2) V úvodu textu chybí zásadní charakteristika a popis morfologie žláz(y). Jak je 
to aspoň u motolic – jsou všechny jejich žlázy jednobuněčné nebo se 
vyskytují i „klasické“ typy žláz jak je vidíme např. u obratlovců? 

3) Nechápu konstatování (str. 6) „nepodařilo se dohledat charakteristiku typů 
žláz“. V čem spočívá diakrinní sekrece známá např. u amylázy sekretované 
buňkami pankreatu? 

4) Byly únikové žlázy nalezeny i u jiných druhů než u schistosom? Pokud ne, jak 
se dostávají cerkárie jiných druhů ze svých mezihostitelů? 

5) Liší se subtegumentální buňky cerkárií schistosom i jinak než lokalizací a 
vývody? V textu jiné rozdíly prakticky neuvádíte…Jak si představujete 
senzorickou funkci u STB III ? 
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Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (pouze jedna známka - bude součástí 
zveřejněných informací) 
 

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

• Prosíme oponenty i školitele o co nejvýstižnější komentáře k jednotlivým bodům (dodržujte 
rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/pravidla 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-maily mikes@natur.cuni.cz a 
kulikova@natur.cuni.cz (pro účely zveřejnění na internetu) nejpozději do 5. června 2014, a 
dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na adresu: RNDr. Libor Mikeš 
nebo RNDr. Helena Kulíková, Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 
nejpozději v den obhajob.. 
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