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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita 

teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.):  

 

Bakalářská práce obsahuje i s přílohami 71 stran a je rozdělena do deseti hlavních kapitol, 

dále členěných desetinným tříděním. Seznam použitých literárních a internetových pramenů 

obsahuje 61 položek. Tato práce má především rešeršní, charakter  zabývá se vztahy mezi 

parazity a jejich lidskými hostiteli z hlediska biologického a historického. Snahou autora bylo 

nastínit vztahy z několika úhlů pohledu a připomenout tak, že vnímání rozmanitého světa 

parazitů bylo v různých etapách lidského vývoje ovlivněno nejen vědeckým poznáním, ale 

rovněž i klíčovými vývojovými etapami člověka, které spolu ruku v ruce přispěly k novým 

poznáním a objevům, díky kterým dnes lidstvo dokáže čelit této hrozbě mnohem efektivněji. 

V úvodu je podrobně definován termín parazitismus a popsány jeho typy.  Autor si pro 

detailnější popis vybral pět modelových příkladů ektoparazitů (klíště obecné, vši, štěnice 

domácí, blechy a komáři) a endoparazitů (svalovec stočený, roup dětský a zákožka svrabová). 

U popisovaného druhu či skupiny je uvedena tělní stavba, rozmnožování, příznaky vlastního 

onemocnění, způsob léčení, význam daného parazita v historii, veterinární dohled a prevence 

případně i další aspekty, např. u trichinelózy význam v myslivosti,  
      

 

2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, grafická úprava, 

přehlednost a dodržování předepsaného formálního členění kapitol, úroveň shromáždění a zpracování údajů a 

závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.): 

 

   Jazykový projev je na vysoké, úrovni, text je psaný čtivě a srozumitelně,  citování použité 

literatury a grafická úprava jsou standardní, práce je přehledná, k čemuž přispívá i její 

formální úprava.  Velmi vhodné jsou pasáže věnované historii objevování popisovaných 

parazitů i jejich rozmach v určitých regionech i časových obdobích. Kvalita příloh je 

výborná.  Text je téměř zcela bez  gramatických chyb a překlepů, které se nacházejí 

skutečně jen výjimečně:  str.36 (turu – turů), str. 38 – Nicole – správně Nicolle (Charles 

Jules Henri Nicolle), str. 42 – návratná  x  návratová horečka (mělo být terminologicky 

sjednoceno), str. 44 - μM – μm, str. 63 – dělníku – dělníků. 

 
 

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, možný praktický přínos  silné 

a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

 

Celkový dojem z bakalářské práce je výborný, autor vyčerpávajícím způsobem splnil v úvodu 

vytýčený záměr. V textu se téměř neobjevují nepřesnosti či chyby, snad u obecné 

charakteristiky komárů čeledi Culicidae stálo za to se zmínit,  že zástupci rodu 



Toxorhynchites jsou výjimkou, neboť jejich larvy se neživí filtrováním organického detritu 

a jsou  dravé.  Vápenka u slepic (knemidokoptóza) není způsobena zákožkou svrabovou, 

ale roztočem Cnemidocoptes mutans, prašivinu koní způsobuje jiný druh zákožky (S.equi) 

než je zákožka svrabová (v tomto případě ale šlo o převzatý údaj z jednoho publikovaného 

zdroje, kde jsou tyto nepřesnosti uvedeny).   

 

Je zjevné, že autor pracoval s velkým zaujetím, z obsahu práce je vidět hluboký zájem o 

zpracovanou problematiku. Práce může sloužit jako základní zdroj informací k popisovaným 

druhům a skupinám parazitů.  
 

4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 

 

1) Jak by se mohl také nazvat vztah parazitů s nulovou patogenitou ve vztahu k hostiteli? 

2) V práci se píše o parazitech patřících mezi obratlovce, uveďte nějaké příklady.   

3) Uveďte příklady manipulačních aktivit parazitů ve vztahu k chování hostitele.  

4) V textu se uvádí se, že roupi dýchají celý povrchem těla, jsou tedy schopni aerobního i 

anaerobního způsobu dýchání?  

5) U komárů čeledi Culicidae jsou uváděny odlišnosti pohlaví, dá se použít na odlišení i 

stavba tykadel? 

6) Jak je to s pravdivostí populární hlášky z filmu Na samotě u lesa, kde pan Kemr (děda 

Komárek) tvrdí, „to jsou blechy psí, ty na člověka nejdou“? 
 

5. CELKOVÉ HODNOCENÍ  

 

Vzhledem ke kvalitě práce, která splňuje  náležitosti vyžadované u diplomových prací 

předkládaných na KBES, doporučuji ji komisi k přijetí. 
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