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Posudek na bakalářskou práci 
 

X  školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 
Bulantová Jana 

Datum: 
3.9.2014 

Autor: 
 
Krčmářová Veronika 

Název práce: 
 
Morfologická a funkční variabilita sekretorických žláz cerkárií vybraných 
skupin motolic 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo shrnutí a utřídění dostupných informací o různých typech 
sekretorických žláz cerkárií vybraných skupin motolic, které mají odlišné životní 
strategie.  
 

Struktura (členění) práce: 
 
Předkládaná práce obsahuje 30 stran textu včetně citací a je členěna na úvod, 
kapitolu věnující se obecně různým typům sekretorických buněk u motolic, resp. u 
cerkárií, hlavní část, která porovnává cerkárie vybraných skupin motolic řazených do 
čtyř kategorií na základě odlišné životní strategie z hlediska 
přítomnosti/stavby/obsahu/funkce sekretorických buněk a závěrečné shrnutí spojené 
s diskusí. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Použité literární zdroje jsou vzhledem k vybranému tématu práce dostatečné, 
relevantní a jsou i 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): 
 
K formální úrovni práce nemám závažnější výhrady 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Stanovené cíle bakalářské práce byly splněny. Předkládanou práci hodnotím jako 
kvalitní zpracování dostupné literatury na zadané téma. Autorka se naučila pracovat 
s literaturou a na jejím základě vytvořila odborný text. Samostatně dokázala zvolit 
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literaturu vhodnou ke studiu dané problematiky, zasadit získané poznatky do 
kontextu celé práce a nakonec je i kriticky zhodnotit.  
Práci proto doporučuji k obhajobě.  
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (pouze jedna známka - bude součástí 
zveřejněných informací) 
 
x 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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