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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…) 
Práce je velmi důkladným literárním přehledem poznatků o jednotlivých 
kospeciačních studií ektoparazitů ptáků (především všenek a spíše okrajově též 
některých skupin roztočů).   
 

Struktura (členění) práce: 
Práce má 29 stran textu a její členění odpovídá zvyklostem. Oceňuji vhodné pojetí a 
tím i rozčlenění jednotlivých kapitol jak podle řešených otázek a popisovaných jevů, 
tak i podle skupin hostitelů. Toto pojetí dává čtenáři lepší představu o probírané 
problematice.  
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autorka cituje na sto deset literárních zdrojů, což je počet více jak dostatečný. V 
některých výjimečných případech (obecné informace) by bylo možné zvážit 
nezbytnost uvedení příslušné citace. Velmi oceňuji i zahrnutí recentních (2016) 
prací, stejně tak jako vhodné citování původních prací (nejen přehledových článků). 
Z formálních chyb bych zmínil nejednotnost citačního formátu (plná jména vs. 
iniciály: Balakrishnan, Christopher N., and Michael D. Sorenson vs. Banks, J. C., R. 
L. Palma, and A. M. Paterson) nebo nepoužívání (byť důsledné) kurzívy v latinských 
názvech organismů v rámci seznamu literatury.  
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
Obrazová dokumentace a tabulky jsou velmi vhodně zvoleny a výrazně pomáhají k 
pochopení textu. Zejména tabulka 1, která přehlednou formou shrnuje nejdůležitější 
studie zabývající se studovanou problematikou, je důkazem, že autorka dokáže 
velmi dobře pracovat s literárními zdroji. Jako drobnost bych zmínil, že jednotlivé 
sloupce by bylo vhodné přizpůsobit délce textu, aby nevznikalo příliš "hluchého" 
prostoru.  
Přejaté obrázky jsou voleny vhodně, pro příště bych však doporučil použít (získat) 
obrázky ve vyšším rozlišení. Graf 1 opět vhodně demonstruje získané a diskutované 
informace. 
Jazyková úroveň je opravdu velmi dobrá, text se četl snadno, počet méně zdařilých 
formulací je vzhledem k rozsahu textu zcela zanedbatelný. Také formálních chyb v 
samotném textu je velmi málo, snad jen že v českém textu by bylo vhodné 
nepoužívat "e.g.", v případě čísla v plynulém textu je vhodné použít slovní vyjádření 
(pět místo 5), pozor na rozdíl 5% a 5 %, a rozdíl sp. vs. spp.    
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Předložená BP je opravdu vynikající, obsahuje řadu zajímavých informací, které se 
autorce podařilo velmi vhodně propojit do souvislého, čtivého a vysoce 
informativního textu, který byla radost číst. Ale abych jen nechválil - ocenil bych 
trochu větší důraz na péřové roztoče, kteří v sobě mohou skrývat zajímavý 
potenciál. Rovněž závěr by mohl být delší a autorka by se v něm mohla pokusit 
detailněji nastínit současné problémy pojednávané problematiky a současně i 
podrobněji naznačit možné směry dalšího výzkumu, protože to ji pravděpodobně 
čeká v rámci nadcházející DP. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Spíše na okraj bych zmínil několik nepřesností:  
Str.5: vertikální přenos symbionta - mitochondrie, to samé platí pro plastid a řadu 

endosymbiotických bakterií. 
Str.6: vysvětlení u parazitických hlístic není zcela logické, i tasemnice mají stádia 

mimo hostitele (vajíčka) 
Str.6: typickým jednohostitelským endoparazitem s celoživotní vazbou na hostitele 

jsou střevní kokcidie - Isospora, Eimeria (mimochodem i u nich se, zejména u 
savců, často studuje kospeciace) 

 
Otázky, které by bylo možné mj. zodpovědět v rámci obhajoby: 
Proč zrovna ptáci a jejich permanentní ektoparazité se ukazují jako často 

kospeciujícím systémem? Jedna se o bias nebo je to realita (co savci??)? 
Je nějaké vysvětlení, proč jsou Amblycera o tolik méně studovanou skupinou než 

zástupci skupiny Ischnocera? 
Str.3 a dále: host switching a další fenomény - bylo by hezké uvést alespoň občas 

nějaké konkrétní příklady. 
Za trochu nadstavbovou otázku bych považoval dotaz po stručném přehledu, k 

čemu je možné studium a výsledky kospeciačních analýz využít (a nejen 
hypoteticky, ale zda k tomu opravdu byla tato data i využita) - v rámci studia 
biodiverzity, ekologie, ochrany, invazní biologie, léčby atd. 

 

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

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 


