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Název práce: 
Kto prežíva a prečo? Rezistencia hostiteľských populácií na nové virulentné nákazy 
vodných živočíchov 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Sumarizácia poznatkov o význame biotických a abiotických vplyvov na priebeh troch 
chorôb rýb (Rosette agent, salmonid whirling disease, red spot disease), 
chytridiomykózu obojživelníkov a račí mor. 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Po relatívne krátkom úvode (1strana) sa autorka v troch samostatných kapitolách 
venuje chorobám rýb, chytridiomykóze obojživelníkov a račiemu moru (celkovo 
21strán). Každá kapitola je členená na podkapitoly o účinku abiotických a biotických 
faktorov ovplyvňujúcich imunitu hostiteľov. Na konci každej kapitoly je jej samostatná 
sumarizácia. 
V jednostranovom závere autorka porovnáva poznatky o jednotlivých faktoroch 
ovplyvňujúcich priebeh ochorení.  
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka čerpala z úctyhodného počtu zdrojov (bez mála 200) a v texte ich správne 
citovala. V prípade chytridiomykózy mohla autorka čerpať aj z aktuálnejších 
publikácií, napríklad review Van Rooij et al. Veterinary Research (2015) 46:137 je 
priamo zameraný na interakciu patogén-hostiteľ a v práci mi tento zdroj vyslovene 
chýbal.  
V úvode kapitoly je spomenutý aj patogén B. salamandrivorans, ale jeho vzťah 
k hostiteľom už nie je rozoberaný, napriek tomu, že aktuálna literatúra z dielne týmu 
An Martel k tomu existuje a je veľmi inšpiratívna. 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Vlastné výsledky práca neobsahuje. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práca obsahuje dve prevzaté ilustrácie. Súhrnná tabuľka by určite zlepšila 
prehľadnosť autorkou získaných informácií.  
Občasné gramatické preklepy v texte sú logické pri štúdiu v českom jazyku a písaní 
v slovenčine (jak namiesto ako, hyfa vs. hýfa, české skloňovanie slov, ý/í 
v koncovkách prídavných mien), ale nie sú tak časté či výrazné, aby pri čítaní rušili.  
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práca splňuje zadané ciele a je vidno, že autorka sa dobre zorientovala v zložitej 
problematike emerging diseases. Jedná sa o primerane dlhý, odborne hodnotný 
a informáciami nabitý text. Formálne nedostatky niesú tak časté, aby znížili kvalitu 
textu. 
Celkovo prácu hodnotím ako výbornú. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
V texte sa vzácne nájdu faktické chyby napr. v úvode sa tvrdí, že Pseudorasbora 
parva (CZ střevlička východní, SR hrúzovec malý) je zo Severnej Ameriky, ale je to 
ázijský druh. 
 
 

- Pretože v texte som to nenašiel, musím sa spýtať: podľa akých kritérií boli 
vybrané 3 rozoberané choroby rýb? 

- Ktorá skupina obojživelníkov je považovaná za pravdepodobný zdroj nákazy 
B. salamandrivorans a u ktorých je známa veľká citlivosť? 

- Aký je spomínaný „unikátny pomer vápniku a horčíku“ v tureckých jazerách 
v porovnaní s obsahom týchto látok v tele raka? 

- Ak je koevolúcia patogénu a hostiteľa tým najvýznamnejším faktorom 
určujúcim prežitie, čo sa s tým dá robiť z pohľadu ochrany prírody? 

 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte zhruba 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/bakalarske-obhajoby 

 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na lukas.kratochvil@natur.cuni.cz (pro 
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu Lukáš Kratochvíl, katedra ekologie PřF UK, Viničná 7, Praha 2. 


