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1. CÍLE A HYPOTÉZY 
Cílem bakalářské práce Radka Němce bylo popsat osm vybraných lidských členovčích a „červích“ 
parazitů a stručně zmínit jejich vliv na historii lidstva. Vytčený cíl byl beze zbytku splněn. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ A FORMÁLNÍ ÚPRAVA  
Práce je rešeršního charakteru a vznikla excerpací 61 anglických a českých původních zdrojů. 
Obsahuje všechny předepsané náležitosti a je pečlivě upravena. Tam, kde to bylo potřeba, je text 
doprovozen vhodně zvolenými obrázky. Práce neobsahuje překlepy ani pravopisné chyby a je psána 
lehkým a čtivým stylem. Díky tomu působí mnohem víc než jako běžná bakalářská práce dojmem 
pečlivě sepsané naučné knihy. Zdánlivě nesourodé (protože pojednávající o organismech z různých 
vývojových linií) kapitoly jsou vhodně spojeny všeobjímajícím úvodem a závěrem. 
 
3. KOMENTÁŘ VEDOUCÍ 
Studenti studijní kombinace biologie-dějepis pro mne vždy měli zvláštní kouzlo díky schopnosti 
spojovat (klíčové) události lidských dějin a změn udávajících se v živé přírodě a dívat se na dějiny 
lidského pokolení ve spojitosti s evolučním příběhem ostatních organismů. Radek Němec je v tomto 
směru typickým představitelem svého druhu. Na začátku druhého ročníku za mnou přišel s dokonale 
rozmyšleným tématem, které postupně pečlivě sepisoval a rozvíjel. Veškeré předběžné texty byly 
stejně čtivé a pečlivě upravené jako výsledná bakalářská práce a mou školitelskou úlohou bylo pouze 
občasné doporučení rozvedení některého dosud okrajově zmíněného tématu či prosba o doprovodný 
obrázek. Radek všechny mé požadavky pečlivě splnil, ovšem při zachování osobitého, velmi 
charakteristického stylu psaní. Zatímco já bych práci pojmula z hlediska parazitů, on se – vzhledem ke 
zvolenému tématu naprosto správně – na vztah díval především z lidského úhlu pohledu. Výsledkem 
je tak čtivá, beletristicky laděná práce pečlivě se věnující popisu zvolených parazitů, který organicky 
přechází v hodnocení jejich vlivu. Některé pasáže popisují události tak strhující (např. rožňavská 
epidemie klíšťové encefalitidy nebo pátrání po neznámém viru na východním Slovensku), že čtenář 
zapomene, že sleduje boj parazita a lidského hostitele na život a na smrt (z hlediska parazita doslova) 
a napjatě čeká, jak „akční film v tištěné podobě“ dopadne. Doufám, že slibně započaté parazitologické 
téma bude Radek rozvíjet pod mým vedením i v diplomové práci a předloženou práci bakalářskou 
plně doporučuji k obhajobě! 
 
4. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
Práci plně doporučuji k obhajobě 
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