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30.5.2018 

Autor: 
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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…) 
 
Cílem bakalářské práce bylo zpracování taxonomického přehledu vybraných druhů 
dermatofyt, popis jejich výskytu a vývoje v populaci a také jejich klinických projevů. 
 
 
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce byla členěna na úvod do problematiky, taxonomii, popis vybraných druhů 
dermatofyt a závěr.  
 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Literární zdroje byly uvedeny v celém rozsahu bakalářské práce správně. Autorka 
čerpala z mnoha relevantních zdrojů. 
 
 

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): 
Formální úroveň práce je výborná, typografie dodržena, obrazová dokumentace byla 
věcná a dostatečná. Jazyková úroveň práce byla vynikající, text byl výstižný a věcný. 
 
 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle a zadání práce bylo splněno výborně. Studentka stručně a výstižně popsala 
danou problematiku. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
Na str. 17 v textu je zmíněno „Ve většině případů T. verrucosum vyvolává silnou 
imunitní odpověď a způsobuje kruhové kožní léze bez srsti na hlavě – především v 
oblasti očí a uší, krku či hýždích (Chermette et al. 2008, Papini et al. 2009).“ 
Platí výrok na hovězí dobytek, nebo obecně na savce?  
 
V závěru je diskutováno, že zvířata v domácnostech by měla být preventivně 
prohlížena veterináři, aby se předešlo nákaze dalších zvířat a člověka. Také je v práci 
uvedeno, že mnoho zvířat je primárními hostiteli dermatofyt, ale mají asymptomatické 
projevy – je možné sledovat primárního asymptomatického hostitele před infikováním 
sekundárního hostitele, u kterého se teprve objeví příznaky dermatofytózy? 
 
Může být u některých savců dermatofyt součástí tzv. mykobiomu?  
 
Jakým směrem bude pokračovat magisterská práce a její praktická část? 
 
 
 
 
 
 

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

