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Práce obs v|astní vÝsledk
Práóá B hterárni rešerší'

;[ffi#;ffii:H#d;;{*bÉ sé strueně zabývá výskytem ptačích trypanosom

na území ČR 1eastečně i SR), poo,o-ňeii pax zpraóovava dosavadni poznatky o

různých dvoukřídlýřň.iáx" 'ljlný9.,| 
pi"i.J*eicn ptacicrr trypanosom. Shrnuje

literárni data o k",i.,;;á;ň, Áucr,ňieká;ň' tiňricicrr á xtosi.r'.-V kapito|e o]<omárech

zmiňuie autorka ivlastní výsledky 'i;ř;il 
pn experimentálnich pokusech na

kanáróch á komárech rodu Culex'

co-vni hypotéza-...)

P rá ce p ře d k | á d á l i tJ'#ň ř; i á, tý ňti : ái:;r:fl,,..T:-1lg ifl, J r 
.iJ"':] ji::

ffiffifL:''E'i''lB'3'"lin, z'má'l.;e:.ll1:btiá1pxl io3.éÍ:- iii) :nÍi1rl;Í
il:E,,TlliilT,-' ,.jffiilt" i;{;rru pro gp. soueasti práce je jeden i|ustrativní

obrázek. Text je čĚ.ď pomě1^e roE.ňv az n" P99l99ni 
kápito|j, ni::'.:" zabyvá

patogenitou tr.yp"n"o.árn"'-o5r1 ' ;ilř"i;r.'o=i easti BP navazuje.pouze okrajově.

Také chybíiar<yxoiň?éidp neb9 oitji snrnutí, ve kterém by autorka zhodnoti|a

',"''ff *:Íffi 
řéJt-ilHůJ'""'ffi 

Ěí,';l 
jť':tffi :,lllifl "#:fi í:,ÍJ:n"

(Drobná poznámka _ úvodni strana ." áoit1.ankóváni obvyk|e nezapočitává')

rávně citovány?

É;';iiě';u1or1taju '"J"isi 
re|gvan!fl Í.g?li.ll":í:l:,h.,'.9;3lY]. ,n,^.^

ňé téma áael<vátně diskutovány?

Ačkoliv.auto'llq*ytvoŤi|Ecelr..*.pr"hiffii't...p il*rit*.*Íi'jliff'.ř. né..iÍ

š!)Í"\",'n;;;iJ,ya;Ň;.átt."'n 18 |iterárních zdrojů. Literární zdro]e ]sou 
zce|a

re|evantni, avšak * 
'Jx"iir.á 

*i't""r' BP nejsou zce|a dostatečňé čijsot

jednoznačné. Většina žJioiů i",p,aunš'.iioíáňá,l kdyi;;Ň. g"nn"tlet Fal|is 19ó0

chybÍ V Seznamu ilí.; lii;;;;^/, J*'á.;ři" ór..'vuá u ciiáce v textu u Desser et

a|'1975,Dá|e jsori,il;;"ň;ě ."í"j*ínosti u citáói z citace a drobné formá|ni

chyby v seznamu literatury'

3||:l1tx1l"Jrltil''.']t!'r." ilřň T'ň"nó'óm u různýórr sŘupin dvoukřidl'Ích, v BP

chybíjakékoliv ."ir.oue zňodnoceni, diskuse rbo vlastní kritický poh|ed na

informace .r"'..o*#J##:1oi,l*nýiň l-iň;icn zoro1ů. V textu je však vhodně

zac|e něn a xapitorá.)ňi iňúiči ur u.tň i experimenty autorky týkajÍ ci se

experimeniáInícrr infekcí u komárú.

zyková úroveň):

Vy jma jednohoil'.í:iliri.íP;i;n'piJ!19íP-| j*"":l:::*'**:T:1.g.i
ř',.#J jfffijlnJ; .j;;".šil;;;'Ě ň"ňe'.c čtivá a srozúmitelná, přesto však

;;;-hl;. nért"," .ivri'ii"r.e náouiatňosti, opakování s|ov apod.



IT
sptneni cí|ů práce a ce|kové hodnoceni:
ř5*. sp";. vň'"o. }řaaialÉui*áu* h+ád.áry.i'i.bÚ$o.119j. llrfl.ja.gn*;vym?1:ne
.l.iiouáná titeiatura ie k danému tématu adékvátní. Jako |iterární rešerše sp|nila

pr"Jr.rJJ"ňa ňr"* ňiáoóoŘIao ané zadání. Bohuže| y9?k,.po':trádám vlastní

,hodno."ní p,ezeniou"ňy"t'.' Iiterárních údajů' Chybíjakýko|iv 1á'vý'r 
BP'a pos|ední

kapito|a věnovaná óetogánitě ptačich trypanosom odvádí bez jakéhoko|iv vysvět|ení

'ó!"i'"'iet"nár" 
i<e zc-ela jinbňu témátu, ňeŽ kterému se BP věnuje. Vhodná by

byla napříktad i ňe;atá forma tabu|ky, která by p9kYd. moŽno přeh|edně shrnula

dásavabní r.nýsledky získané v rámci expérimentálních pokusů zaměřených na

i#n;. ;';ý'áiJáu'"n trypanosom u dvoukřid|ého r.'viu. ý práci se uy=rytui" t"te
něko|ik tat<ticŘýctr ctryb (šupiňky na tě|e koňárů, pieferencé tiplíků při sání na

studenokrevné ooňtíouče,,p'ňi 
'óno*enňí 

trypáňosomatid z krevsajícího hmyzu

není Herpetomonas ztiplika aj')
i,ř;;;ýg; ;"J"ná uýtrv *",íš"t domnívám, Že jako |iterární rešerše sp|ni|a

předk|ádaná piáce podmínky kladené na BP.

otázky a připomínky oponenta:

Vzhledem k tomu, Že v práci chybí závér, poŽádal bych autorku o stručné shrnutí BP

včetně vIastního kritického zhodnocení citovaných poznatků vycházejících

z experimentá|ních pokusů na dvoukříd|ém hmyzu s ptačími trypanosomami.

o jakých dalších vektorech se uvaŽuje v případě přenosu ptačích trypanosom?

Proč je dů|eŽité sledovat výskyt trypanosom v hmyzu před a po defekaci, a jakých

skupin hmyzu se to týká (způsob trávení)?

Co je známo o vývoji trypanosom v tě|e ptáků?

Čerpa|a autorka při psaní BP ze seminární práce o. Černého nebo disertační práce

J' Votýpky?

ta (známka nebude součástí zveřejněných

borně X ve|mi dobře X dob
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Pod pis škoIitele/oponenta:

|nstrukce pro vyp|něq,. {/. ProsÍme doonenty i st{titete o co nejstručnějŠí a nejvýstiŽnějšÍ komentáře k jednot|ivým

bodům (ooorzujte rř5!.í), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.

o V případě práóe za|oŽené na vlastních výsledcích hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a

zpracování výsledků, obdobně jako u práce diplomové.
e Posudek se odevzdává (zasí|á) v e|ektronické podobě na horak@natur'cuni.cz (pro Účely

zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku fiako součást protokolu o obhajobě) na

sekreiariát bio|ogické sekce PřF UK (|ng. Jitka Suchá), Viničná 7, 128 44 Praha2.


