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Název práce:  Diagnostika nákaz obratlovců motolicemi nadčeledi 
Paramphistomoidea  
 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo shrnout poznatky o diagnostice a druhové identifikaci veterinárně 
významných zástupců motolic nadčeledi Paramphistomoidea a navržení postupů 
vhodných pro diagnostiku paramfistomózy. 
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
Členění práce je z formálního hlediska standardní.  
V první části se autorka věnuje charakteristice motolic nadčeledi 
Paramphistomoidea v rámci morfologie, životního cyklu, geografického rozšíření a 
patologických projevů nákazy u definitivních hostitelů.  
V druhé části autorka rozepisuje jednotlivé diagnostické metody motolic nadčeledi 
Paramphistomoidea.  
 
V kapitole 3.1.2. „Koprologická diagnostika paramfistomózy“ není uvedena metoda 
„FLOTAC“ jakožto jedna z klíčových při koprologické diagnostice. Také by bylo 
vhodné srovnání dvou podobných metod jako FLOTAC a Mini-FLOTAC, hlavně 
z praktického hlediska.  
 
V rámci kvantitativní koprologické diagnostiky není uvedena citlivost jednotlivých 
metod, tedy nejnižší hodnota EPG kterou jsme schopni zachytit při jejich použití. 
 
Autorka uvádí v kapitole 3.1.2. při McMasterove metodě „limitující může být vysoká 
cena a toxicita flotačního roztoku (tetrajodortuťnatan draselný)“. Zde považuji za 
vhodné uvést, že se v současnosti používají za účelem koprologické diagnostiky 
motolic flotační roztoky bez obsahu rtuti jako síran zinečnatý (ZnSO4 -7H2O), které 
nevykazují vysokou cenu ani toxicitu.  
 
Svým rozsahem práce odpovídá obecným regulím a zvyklostem psaní bakalářských 
prací na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 
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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 v práci uvedeny správně dle užívaných formálních standardů. 
Vysoký počet citací svědčí o schopnostech pracovat se zahraniční odbornou 
literaturou. 
 
 
 
 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň je adekvátní požadavkům kladeným na bakalářskou práci na 
katedře parazitologie PřF UK Práce obsahuje kvalitní barevné fotografie, tabulky a 
nákresy.    
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Hlavní cíle práce, zejména shrnutí poznatků o diagnostice a druhové identifikaci 
veterinárně významných zástupců motolic nadčeledi Paramphistomoidea, byly 
splněny. K problematice navržení postupů vhodných pro diagnostiku 
paramfistomózy by bylo vhodné uvést konkrétnější postup včetně nejvhodnějších 
metod. 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
1. Které metody v diagnostice motolic nadčeledi Paramphistomoidea považujete za 
nejvhodnější pro chovatele skotu a to z ekonomického hlediska a průkaznosti? Jaký 
postup byste navrhla při výběru metod a proč?   
 
 
 
 
 
2. Které imunologické metody byste doporučila pro velký počet vzorků (desítky až 
stovky) a které pro malý počet vzorků (individuální vzorky)? 
 
3. Které metody považujete za vhodné jako skríningové a které konfirmační? 
 
4. Liší se významně jednotlivé druhy motolic nadčeledi Paramphistomoidea , které 
byly popsány na území České republiky, v patogenitě nebo vplyvu na užitkovost 
zvířat (dojivost, přírůstky na hmotnosti)? Pokud ano, měla by smysl druhová 
determinace pomocí molekulárních metod a její aplikace do praxe?  
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Jednoznačný návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka bude součástí 
zveřejněných informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům, tučně nadepsané rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz odkaz: https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2016-pravidla.pdf zejména části „Pojetí a 
rozsah“ a „Oponentské řízení“. 

 Posudek se odevzdává (zasílá) ve formátu pdf v elektronické podobě do 29. 5. 2017 na e-
mail kulikova@natur.cuni.cz (pro účely zveřejnění ve studentském informačním systému), a 
dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) nejpozději v den obhajoby 5. 
6. 2017 osobně nebo do téhož data na adresu: RNDr. Libor Mikeš, Katedra parazitologie PřF 
UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 
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