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] Práce je |iterární rešerší' ffi Práce obsahuje v|astní výs|edky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Práce shrnuje současné zna|osti o hostite|ské preferenci vybraných druhů komárů a
flebotomů, podává přeh|ed metod pouŽívaných k identifikaci nasáté krvi a obsahuje i

dů|eŽité a za1ímavé výsledky terénních i laboratorních pokusů. Téma ie velmi aktuální.
Struktura (č|enění) práce:
Práce je ve|mi rozsáh|á a její č|eněníje p|ně vyhovující' PřestoŽe je psána ve|mi
úsporně, má ce|kem 41 stran. Text je č|eněn na Úvod (2 str), Literární přehled (23
stran), Praktickou část popisující metodiku, výs|edky a diskuzi v|astních experimentů (5
stran, Závěr (1 strana), Přeh|ed pouŽité |iteratury (7 stran) a Pří|ohu (2 strany).
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽi!(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Seznam zahrnuje 85 citací, které majíjednotný formát a jsou relevantní k tématu
práce. Úctyhodný rozsah zpracovaných |iteráriiích zdrojů hodnotím Vysoce k|adně,
minimá|nívýhrady mám i k formá|ní stránce, odha|i|jsem pouze jednu citaci (Yagci et
al.), která je uvedena v textu a chybí V seznamu.
Jsou získané vlastní v'ýsledky nebo zvolené téma adekvátně diskutovány?
Text literárního přeh|edu svědčí o tom, Že autorka p|ně pochopila zvo|enou
prob|ematiku' Za ve|mi kvalitní povaŽuji i v|astní experimentá|ní část, která obsahuje
zajimavé a unikátnívýsledky o hostite|ských preferencích našich popu|ací komárů a
dů|eŽitou informaci o ko|onizaci Cu|ex modestus.
Formá|ní úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text,jazyt<ová úroveR;:
Text i obrazová dokumentace mají ve|mi dobrou formá|ní úroveň' Text je ve|mi čtivý a
prakticky bez přek|epů či gramatických chyb. Pouze v někteých pasáŽích autorka
pouŽívá zbytečně d|ouhé věty, vynecha|a podmět nebo udě|ala chyby v interpunkci.
Zdaři|eje pojata i mimořádně obtíŽná kapito|a o metodikách pouŽívaných pro
identifikaci krve. Jazyková úroveň jetéŽve|mi dobrá, autorka se aŽ na nepatrné
vyjímky vyvarovala nespisovných výrazů nebo doslovných překladů zang|ického
jazyka (a|e ,,confirmed vector., je ,,prokázaný přenašeč.', niko|i ,'osvědčený..)'
Sp|nění cíIů práce a celkové hodnocen'i
Domnívám se, Že se jedná o mimořádně kvalitní práci, která sp|ňuje veškerá kritéria
k|adená na baka|ářské práce' Podává ucelený přehled o zvo|eném tématu a můŽe být
dobÚm zák|adem pro budoucí experimenty v rámci magisterského studia.
otázky a připomínky oponenta:
Připomínky viz' výše, drobné nedostatky jsem vyznači| tuŽkou v textu. otázky: Prosím
objasnit princip RT-PCR a k čemu se tato metoda pouŽívá (formu|ace v práci mě
neuspokojuje). Prosím vysvět|it formu|ace ,,e|ektroforéza na částečně denaturovaném
ge|u.. (str. ,17) a ,'ko|onizace Cu|ex modestus se pravděpodobně zdařila (str. 28).
Návrhhodnoceníškolite|enebooponenta(známkanebude@
informací)
X výborně ! ve|mi dobře I dobře ! nevyhoYěl(a)
r-oo prs sKot ttete/oponenta :

Prof. RNDr. Petr Volf. CSc
Instrukce pro vyp|nění:

. Prosíme oponenty i školite|e o ,óo nejstručnější a nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivým
bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.. V případě práce za|oŽené na v|astních výs|edcích hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a
zpracovánívýs|edků, obdobně jako u práce dip|omové.


