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Název práce: Přichytávání trypanosomatid v hmyzím přenašeči. 
 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Bakalářská práce shrnuje a porovnává dostupné informace o způsobu přichycení 
trypanosomatid v přenašeči. Přichycení je důležitou součástí vývoje v přenašeči. U 
jednotlivých rodů trypanosomatid se liší jak mechanismem a molekulární podstatou, 
tak tím, jaký má přichycení pro parazita v přenašeči význam. Cílem této práce bylo 
tento mechanismus popsat u jednotlivých rodů a porovnat je mezi sebou.    
 

Struktura (členění) práce: 
Bakalářská práce je členěna na abstrakt, úvod, vlastní rešerši, závěr  a seznam 
literatury. Součástí je i seznam zkratek použitých v textu. 
Vlastní text je logicky členěn podle klasifikace trypanosomatid. Má čtyři hlavní 
kapitoly pojednávající o rodech Leishmania, Trypanosoma, Endotrypanum a 
Phytomonas. Celá práce má 39 stran textu. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka cituje více než 130 prací, sekundární citace jsou v seznamu literatury 
označeny (jedná se pouze o 2 práce). Velký počet citací je dán i širokým rozsahem 
práce.  
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Jazyková úroveň textu je velmi dobrá a čeština srozumitelná. Text je vhodně 
doplněn obrázky, které upřesňují a dovysvětlují některé kapitoly. Jejich zpracování a 
grafická úroveň jsou naprosto dostatečné.  
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Bakalářskou práci začala Lucie zpracovávat v půli března a počáteční pomalejší 
rozjezd nahradila intenzivní prací, takže jí zbylo dostatek času na finální úpravy a 
kontrolu textu.  Podle mého názoru se zhostila svého úkolu velmi dobře a 
zpracovala zadané téma kvalitně, přestože bylo poměrně široké a vyžadovalo 
zpracování velkého množství literatury. S literaturou dokázala po pár úvodních 
konzultacích pracovat samostatně, rozuměla anglickým textům a dokázala je 
poměrně dobře logicky řadit. První verze bakalářských prací většinou trpí tím, že 
nejsou příliš čtivé a autoři bojují se stylistikou. Tyto problémy se Lucii zcela vyhnuly 
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a její slohové schopnosti musím zvlášť vyzdvihnout.   

Závěrem chci říct, že cíle této bakalářské práce byly splněny a Lucie se naučila 
dobře pracovat s odbornou literaturou. Dotazy a připomínky přenechám oponentovi.  

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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