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Trypanosomy u kopytníků se zaměřením na Evropu 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Práce je zaměřena na trypanosomy kopytníků Evropy, které spadají do dvou 
podrodů, a shrnuje řadu aspektů jejich morfologie, životního cyklu, fylogenetických 
vztahů a vlivu na hostitele, což autorka uvádí v první kapitole, přestože cíle práce 
výslovně nedefinuje. 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce má klasické členění, po abstraktu v českém a anglickém jazyce následuje 
šest kapitol, dvě z nich dále rozčleněné na podkapitoly, a seznam použité literatury.  
Textovou část včetně závěrečné shrnující tabulky tvoří 25 stran. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka cituje 79 primárních a dvě sekundární citace. Vedle publikací 
v recenzovaných vědeckých časopisech čerpá i z několika knih a jedné diplomové 
práce. Všechny citované práce jsou pro zpracované téma relevantní, vyšší než 
obvyklý počet prací z 90., 80., ba i 70. let je dán stupněm poznání dané 
problematiky. Autorce se podařilo dodržet jednotný formát citací v textu i seznamu 
literatury, což je u bakalářských prací časté úskalí. 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce obsahuje osm převzatých obrázků a jednu vlastní shrnující tabulku. Některé 
obrázky lépe napomáhají porozumění textu (tradiční schéma morfotypů, 
fylogenetické stromy), jiné jsou spíše ilustrativní a text by se bez nich asi obešel 
(obr. 5 a 6). 
Jazyková úroveň práce je dobrá, i když ne vynikající. Anglická verze abstraktu by 
zasloužila důkladnější jazykovou korekturu, ale překlepy a drobné chyby v pravopise 
i větné skladbě se vyskytují průběžně v celé práci, ač v nijak skandálním počtu. 
Některé neobratné formulace, vzniklé patrně krácením původně rozvitých souvětí, 
bojují s pravidly české syntaxe, což čtivosti textu neprospívá. Autorka velmi šetří 
čárkami, a to i tam, kde by jich bylo třeba. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 
Autorka cíle práce, jakkoliv spíš jen naznačené než jasně definované, splnila a 
přinesla patrně vyčerpávající penzum informací, týkajících se této zjevně opomíjené 
skupiny parazitických kinetoplastid. Pro ty čtenáře, kteří by se v místy suchopárném 
výčtu vlastností jednotlivých druhů začali ztrácet, autorka velmi případně vytvořila 
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závěrečnou shrnující tabulku. Práci považuji za zdařilou a navzdory několika 
připomínkám ji doporučuji k obhajobě. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Má hlavní připomínka míří k použití kategorie „kmen“, se kterou autorka pracuje 
opakovaně. Jde o jasně definovanou taxonomickou jednotku, proto formulace jako 
„… kmen T. theileri byl rozdělen na dvě hlavní linie…“ (str. 6) apod. nejsou právě 
nejšťastnější.  
 
Otázka č. 1: 
Autorka se v práci opakovaně (str. 1 a 12) zmiňuje o dosud nepopsaném druhu rodu 
Megatrypanum a cituje práci Böse et al. z roku 1993. Co brání téměř čtvrt století od 
publikace této práce formálnímu popisu tohoto „tajemného“ druhu? 
 
Otázka č. 2: 
Co autorka soudí o možné roli klíšťat v přenosu T. theileri? 
 
Otázka č. 3: 
O druhu T. stefanskii je publikováno jen málo informací, přestože jeho hostitel, srnec 
obecný, patří mezi nejpočetnější evropské kopytníky. Čím to? 
 
Otázka č. 4: 
Autorka cituje údaj z práce Gibson et al. 2010, že počet klošů, infikovaných T. 
melophagium na ostrově St. Kilda, s věkem hostitelských ovcí klesá. Jaká je příčina 
tohoto poklesu? 
 

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 6. 9. 2017 na e-mail 
kulikova@natur.cuni.cz nebo mikes@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 12. 9. 2017 osobně, anebo do téhož data na adresu: RNDr. Libor 
Mikeš, Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 
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