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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 vypracovat rešerši shrnující: současné možnosti diagnostiky 
paramfistomózy, vývoj nových diagnostických metod a metod druhové identifikace 
paramfistomních motolic a zhodnotit (popřípadě navrhnout) možnost praktického 
uplatnění těchto metod. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěná standardním způsobem na úvod, charakteristiku nadčeledi 
Paramphistomoidea, rešerši diagnostických metod rozdělenou na základě 
metodického přístupu (koprologické, imunologické a molekulární metody) a závěr. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka využila nadprůměrný počet 147 zdrojů, z nichž naprostá většina (142) je 
primárních, sekundární zdroje jsou viditelně označeny. Až na výjimečné chyby ve 
formátu citací jsou zdroje citovány správně. Údaje použité z literárních zdrojů jsou 
relevantní k zadání práce. 
 

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): 
 
Text práce je doprovázen 8 obrázky a 5 tabulkami, které jsou po grafické stránce 
obvykle dobře zvládnuté a vhodně doplňují informace v textu. Práce obsahuje 
minimum gramatických chyb a překlepů. Jazyková úroveň práce je dobrá, většina 
nepřesných či příliš složitých sdělení byla v průběhu psaní opravena. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Zuzka měla zejména v počátku potíže porozumět, jaký je účel výzkumu v některých 
vědeckých publikacích, a ujasnit si, jaké informace jsou důležité a jak je stručně a 
jasně sdělit čtenáři. V průběhu psaní se v tomto ohledu velmi výrazně zlepšila a 
dokázala, že je schopná samostatně zpracovávat zahraniční vědeckou literaturu. 
Druhým problémem byla podprůměrná úroveň stylistiky textu. I v tomto směru ale 
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dosáhla Zuzka velmi výrazného pokroku. Naopak pochválit bych chtěl její snahu o 
komplexní zpracování problematiky, minimum překlepů a gramatických chyb, 
pracovitost, zodpovědný přístup a komunikaci s vedoucím a konzultanty. Ve 
výsledku se Zuzce podařilo vytvořit kvalitní text, který vysvětluje důležitost vývoje 
nových metod pro diagnostiku paramfistomózy, poukazuje na směry, kterými se 
vývoj diagnostických přístupů ubírá a zdůrazňuje ty přístupy, které mají potenciál 
v praktickém uplatnění. Práce splnila zadané cíle a já ji 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: 
 
 

 
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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