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Komise se dohodla na bodovém hodnocení:

10 bodů

Hodnocení práce a její prezentace:
1. Odborná úroveň a úroveň zpracování
Autor se v práci zabývá biologií a zdravotním významem druhu hmyzu, o němž se soudilo, že jeho
výskyt na našem území je vyřešenou záležitostí. Jak se ale ukazuje, v poslední době zažívají
štěnice úspěšný návrat do vyklizených pozic. Tento krevsající parazit zasluhuje zvýšenou
pozornost nejen pracovníků hygienických stanic, ale všech obyvatel země, neboť setkání s ním
může postihnout každého. Proto je nutné zkoumat životní cyklus a způsob zajištění potravy štěnic.
Autor v logicky a přehledně řazených kapitolách popisuje nejen obecnou stavbu těla, ale právě i
způsoby vyhledávání hostitele a rozmnožování závislé na příjmu krve. Zabývá se i pohledem do
historie soužití člověka a štěnice, jejím rozšířením na Zemi a důvody jejího návratu. Dále popisuje
vliv napadení štěnicemi nejen na zdraví fyzické, ale i rizika traumat psychických. Významnou
částí práce je popis postupu likvidace ohniska výskytu na konkrétním místě od zjištění výskytu,
přes vlastní průběh dezinsekce prováděný specializovanou firmou až po zhodnocení vstupních cest
štěnic do bytů. Autor čerpal informace z parazitologické literatury a odborných časopisů. Aktuální
a praktické informace získal také při konzultacích, což je pro práci tohoto typu značným přínosem.
Text je vhodně doplněn názornou obrazovou přílohou.
Předložený materiál splňuje základní požadavky kladené na tento typ odborné práce. Obsahově i
formálně je na dobré úrovni a poskytuje čtenáři velmi dobrý přehled o problematice. Vyskytují se
v ní jen občasné překlepy a stylistická pochybení.
Celkově je práce logicky strukturovaná, působí uceleným dojmem a podává základní přehled o
štěnicích. Ocenění zaslouží autor za aktivní přístup při zjišťování aktuálních dat konzultacemi
s příslušným specialistou a schopnost svou práci logicky strukturovat.

V Liberci 17. října 2017

Mgr. Jiří Jansa

