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Autor:   Zita Forejtková 
 
Název práce:  
Možnosti pohlavního přenosu toxoplazmózy 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Hlavním cílem předložené práce je shrnout dosavadní poznatky o možnostech 
pohlavního přenosu Toxoplasma gondii a zaměřit se na možnost tohoto přenosu 
hlavně u lidí. Vzhledem k tomu, že zvolené téma je doposud velmi málo 
prostudovanou oblastí, dílčím cílem této práce je najít nejen přímé, ale i nepřímé 
důkazy podporující hypotézu možného pohlavního přenosu T. gondii.  
Na základě výsledků dosavadních studií byla vyslovena hypotéza, že by mohla 
existovat další možná cesta přenosu T. gondii a to pohlavním stykem. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna na Abstrakt, Úvod a dále na hlavní kapitoly Toxoplasma gondii, 
Sexuální přenos Toxoplasma gondii u zvířat, Sexuální přenos Toxoplasma gondii u 
lidí (s 2 podkapitoly Argumenty podporující hypotézu sexuálního přenosu, 
Argumenty proti hypotéza sexuálního přenosu), Podmínky pro sexuální přenos, 
Prevence. Dokument uzavírá oddíl Závěr a Seznam použité literatury. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Literární zdroje jsou citovány dostatečně a přehledně, formát citací je jednotný. 
Autorka použila v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů. 
 
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): 
 
Práce splňuje požadovaná kritéria na bakalářskou práci, jak po stránce rozsahu, tak 
i po stránce obsahové. Je psána srozumitelně a přes náročné téma vcelku 
přehledně, dokument neobsahuje pravopisné chyby.  
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Téma bakalářské práce je zajímavé jak z vědeckého tak i z klinického pohledu. 
Zpracování tématu vyžadovalo od autorky práci s mnoha zdroji literatury z různého 
odvětví a schopnost z těchto zdrojů vybrat takové informace, které by zapadaly do 
konceptu práce, což nebylo zcela jednoduché. Práce rovněž prezentuje vlastní 



 Strana 2
názor i kritické zhodnocení a navrhuje možné směry budoucího studia. 
Autorka předložila kvalitní rešerši, která bude jistě přínosným zdrojem mnoha 
dalších výzkumů. Prokázala schopnost pracovat se zahraniční literaturou a splnila 
stanovené cíle práce.  
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 

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

 


