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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…) 
Shrnout poznatky o speciálních rolích vápníku v biologických procesech schistosom 
(např. invazi hostitele) a o kalcium dependentních proteinech schistosom 
v souvislosti s jejich funkcemi a možnostmi využití pro vakcinaci či terapii 
(praziquantel). 
 
 
 
Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna standardně. 
 
 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Rešerše je založena na solidním množství literárních zdrojů (kolem 130), naprostou 
většinu tvoří relevantní primární zdroje. Až na drobné výjimky jsou zdroje správně 
citovány, v seznamu zdrojů jsou nejednotnosti (chyby) v jejich řazení (např. Zhang at 
al. – 2006, 2001, 2012). 
 
 
 
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): 
Práce je psaná ve srozumitelné angličtině, nicméně její vznik nebyl po jazykové 
stránce jednoduchý. Tendence ke psaní složitých vět, používání českého slovosledu 
a místy neobratné formulace činily text mnohdy těžko vstřebatelným. Většinu těchto 
nedostatků se ale podařilo odstranit. Práce obsahuje několik obrázků, které vhodně 
doplňují text. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Zadání a vytčené cíle práce považuji z většiny za splněné. Nicméně mě mrzí, že 
oproti doporučení nebyl Zikmund schopen zpracovat obecnou kapitolku o typech 
vápník-vázajících proteinů, která by v dalším textu napomohla se lépe orientovat. Za 
největší nedostatek práce považuji velice plytký závěr, který spíše připomíná 
abstrakt (a částečně ho vpodstatě opakuje), a který nebyl vhodně dotvořen ani po 
mém připomínkování. Rovněž práce s literaturou v průběhu tvorby poněkud 
pokulhávala, neviděl jsem přílišnou snahu v dotažení jednotlivých podtémat 
k solidnímu vyčerpávajícímu zpracování – to se projevovalo tím, že jsem několikrát 
(a poměrně snadno na základě vyhledávání na Web of Science) doplňoval pool 
zdrojů o další relevantní. 
Na vině nedostatkům práce byl bezesporu i dost pozdní začátek studia literatury a 
sepisování. Práce mohla být lépe dotažena. I tak je výsledná podoba poměrně 
kvalitním výstupem, který ukazuje, že student se naučil pracovat s vědeckou 
literaturou. 
Práci plně doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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


