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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Adéla Čmoková 
 

Datum: 25. 5. 2018 
 

Autor: Štěpánka Žárová 
 

Název práce: Epidemiologie vybraných zoofilních dermatofytů 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cíle práce jsou jasně definované v úvodu.  
1/ shrnout dosavadní poznatky o hostitelích, populační struktuře, klinických 
projevech, taxonomii a rozšíření vybraných nejvýznamnějších zoofilních druhů 
v Evropě 
2/ Definovat hlavní trendy ovlivňující rozšíření zoofilních dermatofyt 
 

Struktura (členění) práce: 
 
V úvodu se studentka zabývala vymezením a charakterizací zoofilních dermatofyt 
jako ekologické skupiny, jejich populačními charakteristikami, hostitelskými spektry, 
rozšířením a na závěr úvodu také přehledem jejich současného taxonomického 
pojetí.  
V hlavni části práce si studentka vybrala pět v Evropě nejvýznamnějších zoofilních 
druhů. Pro každý druh charakterizovala jeho hostitelské spektrum, populační 
charakteristiky, klinický obraz infekcí a rozšíření mezi hlavními hostiteli i lidmi. 
Rozšíření zoofilních dermatofytů mezi lidmi také graficky znázornila. Takto vznikly 
cenné podklady ukazující na současné rozšířeni zoofilních dermatofyt i jeho proměny 
v minulosti. Pomocí nich studentka poté podložila závěrečnou diskuzi o hlavní 
trendech ovlivňujících rozšíření zoofilních dermatofyt a důležitosti dobře podpořené 
taxonomie. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka vhodně citovala téměř 300 článků, postihla tak téměř všechny relevantní 
zdroje.  
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální a jazykové úroveň práce je dobrá. Práce obsahuje velké množství obrazové 
dokumentace, která je vždy použita účelně a vhodně doplňuje text. Text je čtivý bez 
zbytečného patosu a až na pár výjimek v úvodu na sebe jednotlivé části plynule 
navazují. Text je přehledně členěný, informace se v něm neopakují. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
K práci nemám téměř žádné výhrady. Studentka bakalářkou práci pravidelně 
konzultovala a odevzdala kompletní ke kontrole s dostatečným předstihem, díky 
čemuž jsem měla dostatek času se k ní vyjádřit, stejně tak jako studentka měla 
dostatek času reagovat na mé připomínky.  
Studentčin přístup k práci byl nadstandartní, často přicházela s nápady, jak práci 
posunout. Během bakalářského studia se aktivně zúčastnila konference a podílela se 
také na přípravě vědecké publikace zabývající se zoofilními dermatofyty, ve které 
byla jako podklad použita část této práce. Připravovaná publikace reflektuje poptávku 
klinických pracovníků a bude cenným podkladem pro hodnoceni rizik a zavadění 
preventivních opatření v klinické praxi. 
 
 
 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
 

 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 (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
plna verze viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2017-pravidla.pdf  

• Posudek nahrajte do SISu nejpozději do 30. 5. 2018. Podepsaný předejte osobně mně při 
obhajobě, nebo před obhajobou dejte do kastlíku s mým jménem u sekretářky, nebo 
pošlete na adresu: Ondřej Koukol, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha 2, 128 01.  

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2017-pravidla.pdf

